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TIMBER easy -menetelmä

Käsittelyt kuivuvat jo muutamassa tunnissa

Hieno lopputulos

Aikaa ja rahaa säästävä

Öljyttyjen puulattioiden vaihtoehtoinen lisäkäsittely TIMBER 
renovalla:Jos TIMBER natura -käsittelyn jälkeen halutaan 
vahvistaa kulutuspintaa selvästi, voidaan TIMBER naturalla 
käsitelty puulattia käsitellä Timber renovalla 1-2 kertaa. Huom! 
tällöin pinta on pysyvästi erilainen ja näin jatkotoimenpiteet 
eivät vastaa öljytylle lattialle ominaisia huoltotoimenpiteitä, 
vaan enemmän lakatun puulattian huoltotoimenpiteitä. Huom! 
TIMBER renova muuttaa pinnan korkeakiiltoiseksi lakkapin-
naksi. Anna suoja-aineen kuivua ennen lattian käyttöönottoa. 
Huoltotyö on valmis. 

Huoltotyön jälkeen suosittelemme käyttämään päivittäisessä 
puhdistuksessa Timber Lamitan yleispuhdistus- ja suoja/hoito-
ainetta. 

KÄYTTÖOHJE ! Öljyttyjen- ja lakattujen puulattioiden huoltotoimenpide

TIMBER easy -menetelmä sopii käytettäväksi jo aikaisemmin käsiteltyjen öljyttyjen- ja lakattujen puulattioiden ylei-
seen huoltotoimenpiteeseen ja suojaukseen, kun lattian pinnasta ei tarvitse vielä jyrsiä (Grinding) 1-3mm puupintaa 
pois. Menetelmä ei sovellu raakapuukäsittelyyn. 

Öljytyt puulattiat -TIMBER natura

Aloita työ poistamalla lika öljytystä lattiasta käyttämällä TIMBER Sinistä -laikkaa 16” ja kulmissa TIMBER Sinistä 
-hankauspesintä sekä hidaskierroksista lattianhoitokonetta (n. 154rpm). Tee LINAX complete -peruspuhdistusain-
eesta liuos sumupulloon tai painesumuttimeen 10% sekoitussuhteella puhtaaseen veteen. Sumuta käsiteltävälle pin-
nalle  (max. 2 neliötä kerrallaan ohuesti) valmista LINAX complete -liosta ja puhdista pinnassa oleva lika näiltä alueilta 
käyttäen lattianhoitokonetta ja hankauspesintä. Työstä pintaa heti lattianhoitokoneen ja laikan kanssa hitaasti per 
alue, jotta saadaan LINAX completelle aikaa toimia ja lika poistuu näin hyvin. Käsittelyn jälkeen pyyhi alueet niukasti 
vedellä nihkeytetyllä mopilla poistaen pölyn lattiasta. Anna lattian kuivua hyvin. Levitä TIMBER natura (öljymäinen) 
suoja-ainetta ohuesti koko lattiaan ja anna kuivua hyvin. Toista käsittely kuivumisen jälkeen koko lattiaan (toinen 
kerros). Anna suoja-aineen kuivua ennen lattian käyttöönottoa. Huoltotyö on valmis. 
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lAKATUT puulattiat -TIMBER renova

Hyvässä kunnossa olevat puulattian osat: Aloita työ poistamalla lika lakatusta lattiasta käyttämällä TIMBER Ruskeaa 
-laikkaa 16” ja kulmissa TIMBER Ruskeaa -hankauspesintä sekä hidaskierroksista lattianhoitokonetta (n. 154rpm). Tee 
LINAX complete -peruspuhdistusaineesta liuos sumupulloon tai painesumuttimeen 10% sekoitussuhteella puhtaaseen 
veteen. Sumuta käsiteltävälle pinnalle  (max. 2 neliötä kerrallaan ohuesti) valmista LINAX complete -liosta ja puhdista 
pinnassa oleva lika näiltä alueilta käyttäen lattianhoitokonetta ja hankauspesintä.  

Työstä pintaa heti lattianhoitokoneen ja laikan kanssa hitaasti per alue, jotta saadaan LINAX completella ja laikalle 
aikaa toimia ja lika poistuu näin hyvin. Jos lattiassa on kohtia joista vanha lakkapinta on päässyt täysin kulumaan pois 
ja likaa imeytymään puun sisään, käytä näissä kohdissa Sinistä TIMBER -laikkaa LINAX complete -peruspuhdistusain-
een kanssa (sekoitussuhde 10%, max. 2 neliötä kerrallaan ohuesti) kunnes mahdollinen lika on saatu pois puusta. Pyyhi 
käsitellyt alueet niukasti vedellä nihkeytetyllä mopilla poistaen pölyn lattiasta. Anna lattian kuivua hyvin. Huom! tarkoi-
tus ei ole ottaa vanhaa lakkapintaa pois, vaan hioa sitä hiukan ja puhdistaa pinta (menetelmä ei poista kellastuneita 
lakkapintoja tasaisen väriseksi - tällöin suositellaan lattiapinnan jyrsimistä - Grinding ja perustavan luokan lakkausta). 

Täysin kuluneet puulattian osat: ( joissa käytetty TIMBER sinistä 
-laikkaa) levitä TIMBER natura -suoja-ainetta ohuesti 1 kerros, 
joka imeytyy puun sisään, käsittely tuo puun oikean värin jäl-
leen takaisin täysin kuluneille ja kuiville pinnoille. Anna lattian 
kuivua. Huom! jos TIMBER naturaa on mennyt myös vanhan 
lakkapinnan päälle, nämä kohdat täytyy pyyhkiä niukasti 
vedellä nihkeytetyllä mopilla, jotta TIMBER natura ei jää lakan 
päälle ja hyvä kiinnityspinta TIMBER renovalle säilyy. Anna lat-
tian kuivua hyvin. 

Levitä TIMBER natura käsittelyn jälkeen TIMBER renova (lak-
kamainen) -suoja-ainetta ohuesti koko lattiaan ja anna kuivua 
hyvin. Toista käsittely kuivumisen jälkeen koko lattiaan (toinen 
kerros). Anna suoja-aineen kuivua ennen lattian käyttöönot-
toa. Huoltotyö on valmis. 

Huoltotyön jälkeen suosittelemme käyttämään päivittäisessä 
puhdistuksessa Timber Lamitan yleispuhdistus- ja suoja/hoito-
ainetta. 


