
TREMAX ORIGINAL
PUUNVALKAISUAINE
ESTÄÄ MÄNTY- JA
KUUSIPUUPINTOJEN
TUMMUMISEN
SISÄPINNOILLA JA
VALKAISEE JO
TUMMUNEET
KÄSITTELEMÄT-
TÖMÄT PINNAT.

Lattioiden öljyäminen on yleistynyt ja onkin tärkeää muistaa hoitaa öljyttyjä ja vahattuja lattioita oikeilla
pesu- ja hoitoaineilla, jotta pinnat säilyttävät puuta suojaavat ominaisuudet ja näyttävät kauniilta. Lattioi-
den öljyämiseen löytyy valikoimistamme useampia öljyjä, joista sopivin valitaan aina kohteen tulevan käy-
tön ja käytetyn puulajin mukaan. Kesämökeille joissa useasti käytetään mänty- tai kuusilautaa materiaali-
na, valitaan usein käsilevitettävä, kuullottava Puuöljy, sillä se on helposti levitettävä ja työstettävä, vahaus-
kin on helppoa valitessa juoksevan vahan. Puupintaisten lattioiden  kovemmassa rasituksessa oleviin
kohteisiin suositamme Auron kiinteitä kovaöljyjä, joiden työstettävyys vaatii käsittelyn koneellisesti.
Käytettäessä vaaleita puulajeja esim. koivua ja ei haluta öljyn tummentavan puun omaa väriä löytyy ratkai-
su Auron valikoimista myös näihin kohteisiin. Värillistä lattiaa haluaville löytyy vaihtoehtoja, puunvalkoi-
selle värille suosittelemme ehdottomasti aina käytettäväksi Tremax-puunvalkaisua, jotta ajan kanssa lattia
ei kirjavoituisi. Tremax valkaistut lattiat voidaan sitten öljytä tai vahata väritoiveista riippuen.



Perinteinen öljykäsittely AUROn liu-
otteettomalla kovapuuöljyllä
(123) kyllästää puun ja vähentää sen
imukykyä. Tämän johdosta puu on jat-
kossa hyvin lialta ja vedeltä suojattu,
mutta on silti kykenevä varastoimaan
ilmankosteutta. Puu on luonnollisen
tuntuista ja saa voimakkaan värisävyn.

Alkajaisiksi levitetään ohut ja tasainen
öljykerros telalla tai metallilastalla esi-
hiotulle lattialle. Noin 10 minuutin ku-
luttua kaikki lattialla oleva liikaöljy hie-
rotaan lattian pintaan yksilaikkaisella
hiontakoneella ja kiillotuslaikalla. Jäljel-
le ei saa jäädä yhtään kiiltävää pintaa.
Tämän jälkeen annetaan kuivua 24
tuntia.

Viimeistelyvahauksen ansiosta Auro
kovavahalla (171) lattiaan muodos-
tuu ohut suojakerros, joka edelleen
parantaa kulutuksenkestävyyttä, hyvää
ulkonäköä ja puupinnan tuntua.

Vaha levitetään lattialle erittäin ohuena
kerroksena kääre-/rullarievulla tai kiil-
lotuskoneella. Jälki kiillotetaan tunnin
sisällä yksilaikkaisella koneella ja kiillo-

Kuva 2

1. Ensin lattia hiotaan tasaiseksi ja imuroidaan pölyt pois.
2. Seuraavaksi öljy levitetään huoparullalla tasaisesti ja annetaan imeytyä noin ½–1 tunti, minkä jälkeen ylimääräinen öljy pyyhitään pois

nukkaamattomalla kankaalla tai lattianhoitokoneella, johon laitetaan kuitulaikka (valkoinen tai beige).
Kovalla kulutuksella olevat lattiat öljytään kahteen kertaan.

3. Lopputuloksena kaunis, hengittävä ja likaa hylkivä lattiapinta.

VINKKEJÄ LATTIAN ÖLJYÄMISEEN KUULLOTTAVALLA PUUÖLJYLLÄ

Kuva 3Kuva 1

Öljyttyjen ja vahattujen
lattioiden hoitoon
- Öljysaippua
- Hoitovaha
- Hoitoöljy

PUUWAX LATTIA- JA PUUVAHA soveltuu mm. öljyttyjen lattioiden
päälle antamaan lisäsuojaa likaa vasten, tai sellaisenaan seinille ja
huonekaluille.

tuslaikalla. Ellei vahaa käytetä, kannat-
taa sen sijaan suorittaa vielä käsittely
öljyllä.

Lattian kuivuttua vielä toiset 24 tuntia
lattiapintaa voi varovaisesti ryhtyä
käyttämään. Välttäkää kuitenkin seuraa-
vien 4-6 viikon aikana kosteudelle al-
tistamista sekä mekaanisia kuormituk-
sia kunnes lattia on täysin kovettunut.

Kuullottava Puuöljy soveltuu erinomai-
sesti puurakentamisen suojaukseen ku-
ten huonekalut, lattiat, ovet, ikkunat,
sekä hirsi ja paneelipinnat ym. kulutuk-
selle joutuvat pinnat sisällä.
Tämä perinteinen öljyseos antaa puu-
pinnoille lujan ja kauniin suojan. Se on
lähes väritön lievästi hunajainen sävy
tuoden ainoastaan puun oman kauniin
värin esille. Soveltuu käytettäväksi
kaikille puulaaduille peruskyllästykseen
tai hoitoöljyksi. Öljyn voi sävyttää väri-
pigmenteillä tai pastoilla.

Käyttöohje: Käsiteltävän pinnan on
oltava puhdas ja kuiva (vahaton ja
lakaton). Sekoita puuöljy huolellisesti
ennen käyttöä. Hierrä öljyä puuhun
siveltimellä, kankaalla, sienellä tai
huoparullalla. (lattiapinnoilla) niin pal-
jon kuin puu imee. Poista imeytymätön
öljy puhtaalla nukkaamattomalla rie-
vulla noin 30-60 minuutin kuluttua
käsittelystä. Uusintakäsittely parantaa
kestävyyttä ja ulkonäköä.



Uutta:  Vesiohenteinen Auron
kehittämä väriltään neutraali ja
käytössä erittäin miellyttävä.
Akva – vaihtoehdot
Öljyn sijasta voitte lattianne pohjus-
tuksessa käyttää miedonhajuista vesili-
ukoista lattioiden kovapohjustus-
ainetta (127). Tulos on samanlainen
kuin öljyä käyttäessä, värisävy on kui-
tenkin neutraali ja luonnonmukaisem-
pi. Pohjustusaine levitetään hiotulle
pinnalle tasaisesti telalla. Annetaan kui-
vua 24 tuntia. Tämän jälkeen välihio-
taan yksilaikkaisella hiomakoneella
(raekoko 120-150).

Runsaasti sisältöaineita sisältäviä puu-
lajeja varten, kuten tammi, kirsikkapuu
ja kastanja, on olemassa Erikoispoh-
juste (117). Levitetään tasaisen kevy-
esti koneella ja kiillotuslaikalla.

Akva pohjustusainetta käytettäessä on
viimeistely Lattiavahalla (187) tar-
peen. Levitetään ohut kerros ja sen jäl-
keen 20 minuutin tai enintään tunnin
kuluttua kiillotetaan käyttämällä kiillo-
tuslaikkaa yksilaikkaisessa koneessa.

Lisäkäsittely vahalla lisää lattian kiiltoa.
24 tunnin kuluttua lattia on käyttöval-
mis, täyden kuormittavuuden lattia
saavuttaa noin 2 viikon kuluttua.

Öljyllä ja vahalla käsitellyt lattiat tarvit-
sevat säännöllistä hoitoa.

Myös lattialakka (267) on osa vesi-
pohjaista AURO Akva-sarjaa. Puu py-
syy hengittävä ja lattialle muodostuu
hyvä ja kestävä suojakerros.

Lattia esikäsitellään vesiliukoisella ko-
vapohjustusaineella (127).

24 tunnin kuivumisajan jälkeen lattia
välihiotaan yksilaikkaisella hiomako-
neella (reakoko 120-150).

Erikoispohjustetta (117) käytetään
sellaisten puulajien, kuten kirsikka-
puun, kastanjan ja tammen yhteydessä,
joissa on runsaasti sisältöaineita. Ainet-
ta levitetään tasaisesti koneella ja kiillo-
tuslaikalla.

Tämän jälkeen lakkaa levitetään telalla
kahdesti ohuena tasaisena kerroksena.
Kummankin levityskerran jälkeen an-
netaan kuivua 24 tuntia.
Täydelliseen kovettumiseen menee vie-
lä seitsemän päivää – ennen sitä lattiaa
on kuormitettava vain varovaisesti.
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vahalla (täysin hajuton ja liuotin-vahalla (täysin hajuton ja liuotin-vahalla (täysin hajuton ja liuotin-vahalla (täysin hajuton ja liuotin-vahalla (täysin hajuton ja liuotin-
a inevapaa) .a inevapaa) .a inevapaa) .a inevapaa) .a inevapaa) .

Hoitoseos tehdään seuraavasti: 1 osa hoi-
toöljyä ja 1 osa vettä. Sekoitetaan hyvin
ja kaadetaan esim painepulloon levityk-
sen helpottamiseksi. Ruiskutuksen jälkeen
hoitoöljyseos tasoitetaan kostutella
mopilla tasaisin vedoin puun syiden suun-
taisesti. Lattian annetaan kuivua n. 10 min,
minkä jälkeen lattia kiillotetaan / kovete-
taan lattianhoitokoneella ja valkoisella kiil-
lotustyynyllä.
Tavallisilla puhdistusaineilla on niiden si-
sältämien ainesosien ja mahdollisten kor-
keiden alkalisuuspitoisuuksien vuoksi
huono vaikutus vahattuun pinnoittee-
seen. Pinnoitusta vaurioittavia vaikutuk-
sia saattaa olla myös puhdistuslaitteilla,
joissa on niin sanottuja mikrokuituja, ak-
tiivikuituja tai muita synteettisiä kuituja.
Höyrypuhdistajat voivat heikentää pin-
takäsittelyä eikä niiden käyttö ole sen
vuoksi suositeltavaa.

Auro tuotteet ovat parhaita hoito- ja puhdistus-
aineita öljytyille ja vahatuille pinnoille.
Puhdistusohje normaalissa käytös-Puhdistusohje normaalissa käytös-Puhdistusohje normaalissa käytös-Puhdistusohje normaalissa käytös-Puhdistusohje normaalissa käytös-
sä oleville lattioillesä oleville lattioillesä oleville lattioillesä oleville lattioillesä oleville lattioille
Pölynimurilla tai harjalla.

KKKKKostea puhdistusostea puhdistusostea puhdistusostea puhdistusostea puhdistus
Ensimmäisen kostan puhdistuksen saa
suorittaa neljän viikon kuluttua pintakä-
sittelystä. Käytä puhdistukseen  AURO
437 lattianhoitoainetta laimennettuna.
Väännä moppi aina hyvin kuivaksi ja
pyyhi pinta vain kostealla ei märällä
mopilla. Lopuksi pinta pyyhitään koste-
alla liinalla.

TTTTTehopuhdistus – tarpeen mehopuhdistus – tarpeen mehopuhdistus – tarpeen mehopuhdistus – tarpeen mehopuhdistus – tarpeen mukaanukaanukaanukaanukaan
Käytä puhdistukseen AURO 427 öljylat-
tioiden puhdistajaa laimennettuna. Vään-
nä moppi aina hyvin kuivaksi ja pyyhi
pinta vain kostealla ei märällä mopilla.
Lopuksi pinta pyyhitään kostealla liinalla.

TTTTTehopuhdistetun öljylattian elvy-ehopuhdistetun öljylattian elvy-ehopuhdistetun öljylattian elvy-ehopuhdistetun öljylattian elvy-ehopuhdistetun öljylattian elvy-
tys täysin ektys täysin ektys täysin ektys täysin ektys täysin ekologisella ologisella ologisella ologisella ologisella AAAAAURURURURURO 106O 106O 106O 106O 106
Hoitoöljyllä tai Hoitoöljyllä tai Hoitoöljyllä tai Hoitoöljyllä tai Hoitoöljyllä tai AAAAAURURURURURO 107 Hoito-O 107 Hoito-O 107 Hoito-O 107 Hoito-O 107 Hoito-

Tärkeää:Tärkeää:Tärkeää:Tärkeää:Tärkeää:
Hoitoöljykäsittelyn jälkeen seuraavien 72
tunnin aikana täytyisi pinnan kovaa ra-
sittamista välttää. Mikäli pintaa on rasi-
tettava tätä aiemmin täytyy pinta suoja-
ta väliaikaisesti paperilla tai pahvilla. Suo-
ja täytyy kuitenkin poistaa välittömästi
käytön jälkeen. Muuten pinnan  hapet-
tumisen aikaansaama kovettuminen es-
tyy. Huolehtikaa hyvästä ilmanvaihdosta
ja normaalista lämpötilasta (väh. +20 as-
tetta).

Lattiajärjestelmien yleiskatsaus

Järjestelmä Kovapuuöljy/vaha Kuullottava Puuöljy/vaha Pohjustusaine/vaha Pohjustusaine/lakka

Auro (123/171 liuotteeton) Pajutex (liuotepohjainen) Auro (127/187 Akva) Auro (127/267 Akva)

Vaikutus Kyllästys Kyllästys Pohjustus Pohjustus

Vahakerros Vahakerros Vahakerros Suojakerros

Pinta avohuokoinen pinta avohuokoinen pinta avohuokoinen pinta avohuokoinen pinta

suuresti höyryä läpäisevä suuresti höyryä läpäisevä suuresti höyryä läpäisevä höyryä läpäisevä

Suoja kuormitusta kestävä kuormitusta kestävä kuormitusta kestävä suuresti kuormitusta

ja likaa hylkivä ja likaa hylkivä ja likaa hylkivä kestävä ja likaa hylkivä

Optiikka korosteinen rakenne, korosteinen rakenne, suurelta osin neutraali suurelta osin neutraali

hunajasävy hunajasävy värjäämätön värjäämätön

Kuivumisaika käsittelykertaa kohti käsittelykertaa kohti käsittelykertaa kohti käsittelykertaa kohti

n. 24 h n. 24 h n. 24 h n. 24 h

Kovettumisaika 4 - 6 viikkoa 2 - 4 viikkoa 2 viikkoa 1 viikko

täyden

kuormittavuuden

saavuttamiseksi

Säännöllinen vedellä ja lattianhoito vedellä ja lattianhoito vedellä ja lattianhoito vedellä ja lattianhoito

hoito & puhdistus emulsiolla Auro (437) emulsiolla Auro (437) emulsiolla Auro (437) emulsiolla Auro (427)

Likaisten pintojen vedellä ja lattianpuhdistus- vedellä ja lattianpuhdistus- vedellä ja lattianpuhdistus- vedellä ja lattianpuhdistus-

puhdistus aineella Auro (427) aineella Auro (427) aineella Auro (427) aineella Auro (427)

Kohennus hoitoöljyllä tai hoitovahalla hoitoöljyllä tai hoitovahalla hoitovahalla

Auro (106/107) Auro (106/107) Auro (107)

Hoitotarve keskinkertainen keskinkertainen keskinkertainen vähäinen

Kunnostusväli keskipitkä keskipitkä keskipitkä pitkä

Kustannukset vähäinen vähäinen vähäinen korkea


