TERRAKOTTA- JA SEMENNTTILAATTAPINNAN SUOJAUSKÄSITTELY
Huokoiset lattialaatat (kuten terrakotta-, tiili- ja sementtilaatat) tarvitsevat yleensä suoja-aineen vettä, öljyä ja likaa vastaan. Olemme
valinneet omiin valikoimiimme kauan käytössä olleen italialaisen Geal Chimiche -tehtaan valmistamat tuotteet, mutta tarjolla on monia
muitakin hyviä valmisteita. Idea aineiden käytössä on yleensä sama. Ensin huokoinen laatta kyllästetään suoja-aineella, joka imeytyy pintaa
syvemmälle. Sen jälkeen kulutuspinnaksi levitetään vaha, joka uusitaan tarvittavin väliajoin. Pelkkä suoja-aine riittää suojaksi sellaisissa
paikoissa, joissa kulutus on normaalia vähäisempää tai jotka eivät ole likaantumiselle niin kovin alttiina. Keittiöissä ja eteisissä laattapinta
on kovilla ja siksi suosittelemme päälle vahausta. Jotta vaha tarttuisi mahdollisimman hyvin, on likaa ja rasvaa hylkivän suoja-aineen päälle
ennen käsittelyä levitettävä tartuntapohjuste.

Käsittely
Sementtilaatat asennetaan mahdollisimman ohuella saumalla ja siksi laatat on yleensä hyvä käsitellä ennen saumausta Basoil -suojaaineella niin, ettei saumausaine imeydy työstettäessä laattaan. Samalla aineella laatat kyllästetään myös saumauksen jälkeen. Pyyhi pöly
pois sementtilaatan pinnasta kostealla (ei märällä) sienellä ennen suoja-aineen levytystä (ks. ohjeet alla). Terrakottalaattojen sauma on
yleensä isompi ja saumauslaasti työstetään melko kuivana, joten niiden suojaus ennen saumausta ei välttämättä ole tarpeen.
Terrakottalaattojen on myös hyvä antaa kuivaa hyvin ennen pintakäsittelyä, eikä siihen aina ole mahdollisuutta. Kun suoja-aine levitetään
vasta saumauksen jälkeen, saa laatta kuivua yhden työvaiheen ajan kauemmin. Jos suoja levitetään liian aikaisin, eikä asennuslaastista
laattaan imeytynyt kosteus ole haihtunut, saattaa terrakottatiilen pintaan ilmestyä muurauslaastin suolasta kiteytynyttä härmettä (valkoisia
suolatahroja). Tahrat saa kyllä pois harjaamalla.

1.

KYLLÄSTÄMINEN SAUMAUKSEN JÄLKEEN
Jatka lattian käsittelyä (tai terrakotta -laattojen ollessa kyseessä aloita käsittely) Basoil -suoja-aineella. Sitä voi käyttää sekä sisäettä ulkotiloissa, myös suihkutiloissa. Suoja ei kellastuta laatan väriä, eikä se muuta alkuperäisen materiaalin vesihöyryjen
läpäisevyyskykyä. Riittoisuus 5 - 20 m2/ litra.
a. Ennen käyttöä sekoita suoja-aine hyvin.
b. Levitä neste kuivalle ja puhtaalle pinnalle kankaalla, telalla tai tasomopilla. Pyyhi ylimääräinen aine pois kuivalla kankaalla.
c. Anna kuivua vähintään tunti ja levitä uusi kerros Basoilia. Mikäli Basoil jätetään laatan ainoaksi suoja-aineeksi, saattaa
huokoisilla laatoilla (kuten sementtilaatat ja terrakotta -laatat), olla paikallaan lisätä vielä kolmas kerros.
Jos laatan pinnassa näkyy kuivumisen jälkeen levitysjälkiä, poista ne suoja-aineeseen kostutetulla kankaalla pyyhkimällä.
d. Anna kuivua yön yli ennen tartuntapohjan levittämistä.

2.

TARTUNTAPOHJA ENNEN VAHAAMISTA
Basoilin levityksen jälkeen lattiapinta on ennen vahausta ensin pohjustettava Base -tartuntavahalla. Riittoisuus 10 - 15 m2/ litra.
a. Ennen käyttöä sekoita pohjusteaine hyvin.
b. Levitä aine kuivalle ja puhtaalle pinnalle kankaalla, telalla tai tasomopilla.
c. Pyyhi ylimääräinen maitomainen liuos pois kuivalla kankaalla.
d. Anna kuivua 1 - 2 tuntia.
e. Jos kiven pinnassa on kuivumisen jälkeen levitysjälkiä, poista ne liuokseen kostutetulla kankaalla pyyhkimällä.
Kertakäsittely riittää, jonka jälkeen lattia vahataan Woplus -vahalla.

3.

VAHAAMINEN
a. Ennen käyttöä sekoita vaha hyvin.
b. Levitä aine kuivalle pinnalle kankaalla, telalla tai tasomopilla.
c. Pyyhi ylimääräinen maitomainen liuos pois kuivalla kankaalla.
d. Anna kuivua 2 - 4 tuntia riippuen tilan lämpötilasta (ei alle +5 astetta) ja ilmanvaihdosta.
e. Jos kiven pinnassa on kuivumisen jälkeen levitysjälkiä, poista ne liuokseen kostutetulla kankaalla pyyhkimällä.
f. Uusi ohut vahauskerros kerran. Mikäli mekaaninen kulutus lattialla tulee olemaan kovaa, on kolme vahauskerrosta paikallaan.

Laattalattian ylläpitopesuun on tehtaalla tarjolla omat hellävaraiset pesuaineensa, mutta monet muutkin neutraalit pesuaineet käyvät
öljytylle tai vahatulle laattapinnalle. Hyväksi pesuaineeksi olemme itse kokeneet myös pellavaöljysuovan ja Conwoyn lattiasuovan.

Alle olemme koonneet kaikki ohjeessa mainitut tuotteet ja linkit tarkempiin tuoteselitteisiin.
Pintakäsittelyohjeet saattavat kuulostaa monimutkaisilta, mutta käytännössä työ ei sitä ole. Pulloja vain on monta erilaista.
Annamme mielellämme lisäneuvoja!

Suoja-aine ennen saumausta ja saumauksen jälkeen:
Geal Chimiche/ Basoil
Linkki tarkempiin tietoihin: http://www.domusclassica.fi/tuote/suojaoljy-kivipinnoille/860-088-1/

Tartuntapohjuste:
Geal Chimiche/ Base acqua
Linkki tarkempiin tietoihin: http://www.domusclassica.fi/tuote/pohjuste-kivipinnoille-(ennen-vahausta)/860-089-1/

Vaha:
Geal Chimiche/ Woplus
Linkki tarkempiin tietoihin: http://www.domusclassica.fi/tuote/vaha-kivipinnoille-silkinkiiltoinen/860-092-1/?keywords=woplus

Puhdistusaineita:
Geal Chimiche/ CB90
Linkki tarkempiin tietoihin: http://www.domusclassica.fi/tuote/kivipintojen-puhdistusaine-1-litra/860-096-1/

Conwoy/ Latiasuopa
Linkki tarkempiin tietoihin: http://www.domusclassica.fi/tuote/lattiasuopa/860-097-25l/

Ottosson/ Pellavaöljysuopa
Linkki tarkempiin tietoihin: http://www.domusclassica.fi/tuote/pellavaoljysuopa/860-074-3/?keywords=pellava%f6ljysuo

