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Asennus lyhyesti

Parketti voidaan asentaa kahdella tavalla: täysin liimattuna tai uivana. 
Liimaamalla kiinnitetty parkettilattia on verrattain hiljainen, koska 
värähtelyt ja ontot äänet voidaan sulkea lähes kokonaan pois. 
Yksinkertainen AUTOMATIC-CLICK -järjestelmä nopeuttaa ja helpottaa 
Parador-parketin uivaa asennusta – ja on siksi suosituin asennusmene-
telmä.
Tässä näet, miten asennus sujuu.

1. Levitä alusmateriaali
valmistellulle alustalle.

2. Mittaa asennuspinnan
suorakulmaisuus ja leikkaa
ensimmäinen lautarivi
sopivaksi.

3. Käytä tukikiiloja ja jätä
kaikkiin seiniin sekä kiin-
teisiin kohteisiin vähintään
10 - 15 mm liikunta-
sauma.

4. Ota huomioon liikun-
tasauma ja katkaise
ensimmäisen rivin
viimeinen lauta sopivan
mittaiseksi. Aloita toinen
rivi katkaistulla laudan
palalla.

5. Aloita seuraava rivi
vasem-malta. Klikkaa lau-
tojen pitkät sivut yhteen.
Lautoja ei tarvitse liimata.

6. Lyö päätysaumat yhteen
vasaralla ja lyöntikalikalla.
Pitkittäis- ja päätysaumat
lukkiutuvat silloin
automaattisesti. Asenna
loput laudat samalla
tavoin.

7. Käytä hukkapalaa mitatak-
sesi viimeinen lautarivi
oikean kokoiseksi.

8. Asenna yhteensopivat jal-
kalistat, jotka löytyvät
moni-puolisesta Parador-
valikoimasta.

9. Valmis!

Yksityiskohtaiset asennusohjeet alkavat sivulta 10. Parkett Trendtime 3
kalanruotokuvion asennus poikkea tästä, ja sen asennusohjeet alkavat
sivulta 13.
Lue seuraavien sivujen asennusohjeet ennen lattian asentamista.
Ohjeiden noudattaminen on onnistuneen asennuksen ja uuden 
parkettilattian pitkäikäisyyden edellytys.



Asennusohjeita

Nämä asennusohjeet ovat yleisesti päteviä. Tuotepaketeissa voi olla 
poikkeavia ohjeita, joita on noudatettava.

1. Materiaalivirheiden tarkastus

Parkettilautojen materiaalivirheet on tarkastettava huolellisesti ennen 
asennusta ja sen aikana. Virheellisiä tai vaurioituneita lautoja ei saa 
asentaa.
Laudat on asennettava päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa, koska 
vaurioita tai virheellisiä lautoja ei muuten välttämättä havaita.

Asennettu lauta on yksiselitteisesti asentajan hyväksymä. Laudassa 
oleva ilmeinen virhe ei ole asennuksen jälkeen reklamoitavissa, jos vika 
olisi ollut jo asennuksen aikana havaittavissa.

2. Varastointi ennen asennusta

Parkettilaudat on säilytettävä asennustilassa vähintään 48 tuntia yli 
17 °C lämpötilassa, ja ilman kosteuden on oltava 40-65 %. Tämä 
tarkoittaa, että suljettujen pakettien on mukauduttava tilan oloihin. Jos 
varastotilan ja asennustilan lämpötila- ja kosteuserot ovat suuret, 
seisotusaikaa on pidennettävä. 
Varastoi paketit tasaisella alustalla avaamatta niitä.

Parketit kannattaa tuoda asennettavaan huoneistoon vasta silloin kun 
kaikki vesipitoiset työt, kuten tapetointi, maalaus, laatoitus ja rappaus 
on tehty. Näistä vesipitoisista töistä haihtuu huoneenilmaan 
huomattavia määriä vettä, mikä on haitaksi parketille.  
Koneellinen ilmastointi tulee myös olla otettu käyttöön ennen kuin 
parketit tuodaan huoneistoon.

3. Ei asennusta kosteisiin tiloihin / märkätiloihin

Parkettia ei saa asentaa tiloihin, joissa lattialle voi roiskua vettä. 
Seisova vesi tunkeutuu puuhun ja voi vaurioittaa sitä pysyvästi. 
Parketin asentamista pysyvästi kosteisiin tiloihin (sauna, pesuhuone 
jne.) on vältettävä, koska kosteuden tunkeutumista ei voida sulkea pois. 
Mikäli parkettilattia asennetaan kylpyhuoneeseen, on huolehdittava 
siitä, että sitä ei asenneta alueille, joihin roiskuu vettä (suihku, 
kylpyamme, wc, pesuallas), ja että kosteus pysyy normaalilla alueella 
40 % - 65 % RH. Lammikoiden muodostuminen ja kosteuden 
tunkeutuminen parkettiin on ehdottomasti estettävä sekä reunojen että 
saumojen kohdalla, ja koko lattialla.



Room of Your Dreams

5Asennus ja hoito

Asennusohjeita

4. Alustan ominaisuudet

Alustan on oltava tasainen (enint. 3 mm poikkeuma kahden metrin 
matkalla), kuiva ja riittävän luja. Suuret epätasaisuudet on tasoitettava 
lattiatasoit-teella. Alustan pinnan on oltava vapaa halkeamista ja 
murtumista. Irtonaiset tai riittämättömän lujat alustat (PVC / matot) on 
poistettava. Mineraaliperäisten alustojen / laastien on oltava riittävän 
kuivia. Katso tarkemmin luku Alustaa koskevat vaatimukset.

5. Kosteussulku mineraaliperäisille alustoille

Kuivalle mineraaliperäiselle alustalle on levitettävä 0,2 mm paksu 
PE-kalvo tai Duo-Protect askeläänieriste, jotta jäännöskosteus ei pääse 
parkettilattian takapuolelle.
Kosteussulkuna käytettävän PE-muovikalvon reunat on asetettava noin 
30 cm limittäin ja teipattava.
PE-kalvo ei toimi vesieristeenä!
Katso myös luku Alusmateriaalit.

6. Muista liikuntasaumat

Kuten jo edellä sanottiin, luonnonpuu kutistuu tai laajene ilmankosteu-
den ja lämpötilan vaihdellessa. Siksi parkettilattian ja kaikkien kiinteiden 
rakenteiden - seinien, pilarien, putkien jne. - väliin on jätettävä rako 
liikuntasaumaksi. Lisäksi liikuntasaumat tarvitaan, kun pinnan koko ylit-
tää tietyn rajan (katso asennussääntö 7). Liian pieni lattian ja seinän 
välinen rako on yleisin asennusvirhe. Tämä havaitaan usein vasta 
kesällä, kun suurempi ilmankosteus ja lämpötila saavat parkettilattian 
laajentumaan.

Lattian ja seinän välisen raon on oltava vähintään 10-15 mm tai enem-
män, kun lattiapinta on suurempi.
Peukalosääntö:
Jätä tilan kummallekin sivulle vähintään 2 mm liikuntarako per metri 
lattiaa. (Esimerkki: Tila 5 m leveä = jokaiselle sivulle väh. 10 mm liikun-
tasauma).

Vaikka materiaali koskettaa kiinteää rakennetta vain yhdessä kohdassa, 
uivasti asennettu lattia voi puristua ja nousta kaarelle. Yleisiä ongelma-
kohtia ovat ovenkarmit, porrasliitokset, lämpöpatterien liitokset ja sau-
makohdat lattiamateriaalin vaihtuessa. 

6

väh.
10-15 mm
(2 mm/m)

väh.
10-15 mm
(2 mm/m)
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Asennusohjeita

Raskaat esineet, kuten keittiökalusteet tai kaapit (missä lattia voi liikkua 
vain yhteen suuntaan) vaativat vastakkaiselle puolelle kaksinkertaisen 
raon lattian ja seinän väliin. Suosittelemme asentamaan raskaat 
kalusteet (keittiöt, kaapistot, akvaariot jne.) ennen lattian asennusta ja 
asentamaan lattian vain sokkeliin asti. Lattian voi silloin purkaa helposti 
tarvittaessa.

Seinänvierusten liikuntasaumat peitetään jalkalistoilla, muualla erityi-
sillä saumalistoilla. Teräskarmien kohdalla voidaan käyttää myös jousta-
vana pysyvää saumausmassaa.

7. Liikuntasaumat

Koska parkettilattia laajenee tai kutistuu ympäristöolojen vaihdellessa, 
tarvitaan ylimääräiset vähintään 10 mm liikuntasaumat seuraavissa 
tilanteissa:
˘ kun pinnat ovat suuria (yli 8 x 10 m)
˘ lattian jatkuessa huoneesta toiseen
Liikuntasaumat peitetään saumalistoilla.

Huomaa: Asentaja vastaa vahingoista, jos liikuntasaumat jätetään pois. 

8. Asennuskuvio

Parkettilaudat voidaan asentaa joko säännöllisinä tai epäsäännöllisinä 
kuvioina. Asennettaessa on joka tapauksessa varmistettava, että 
päätysaumojen limitys on > 40 cm.

9. Asennussuunta / valon suunta

Asenna laudat optisista syistä lankeavan valon suuntaisesti.

Jos tilassa on useita ikkunoita, valitse asennussuunta suurimman ikku-
nan mukaisesti. Jos tila on muodoiltaan monimutkainen, asennussuunta 
on arvioitava tilajaon mukaan (katso asennusohje 10).

10. Asennussuunta / tilan pohjapiirros

Laudat tulisi ulkonäkösyistä asentaa pitkässä ja kapeassa tilassa 
poikkisuuntaan. Tila vaikuttaa silloin suuremmalta ja nelikulmaiselta, 
ei kapealta ja ”ahtaalta“..

11. Asennus useasta paketista

Parketti on luonnontuote, jonka yksilöllisyys korostuu värissä ja raken-
teessa. Nämä ominaispiirteet ilmenevät aina eri tavoin. Asenna tästä 
syystä lautoja sekaisin useista paketeista, jotta kuvio olisi tasainen.

mind 40cm

8a

8b
väh. 40 cm,

Trendtime 2 = 15 cm
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Alustaa koskevat vaatimukset

˘ Parketin asennuksen perusedellytys on luja, puhdas, kuiva ja tasainen
alusta.

˘ Yli 3 mm epätasaisuudet kahden metrin matkalla on oikaistava sopiva-
lla tasoitteella.

˘ Asennettaessa vanhalle lautalattialle tai lastulevylle on irtonaiset lau-
dat kiinnitettävä ruuveilla aluskoolaukseen, jotta mahdollinen vanhan 
lattian narina vähenee. Lattia on asennettava vanhaan lautalattiaan 
nähden poikkisuuntaan.

˘ Kokolattiamatot ovat lujuudeltaan ja hygienisistä syistä sopimattomia
alustaksi, joten ne on poistettava.

˘ Parketin voi asentaa PVC-, CV- ja linoleumpinnoitteille vain, jos ne on
liimattu kiinni koko alaltaan, niissä ei ole irtonaisia kohtia, eikä niiden
alla ole lattialämmitystä.

˘ Tasoitettujen alustojen suurimmat sallitut jäännöskosteusarvot ovat:

Anhydriittitasoite Sementtitasoite
ei lattialämmitystä max. 0,5 CM % max. 2,0 CM %
lattialämmitys max. 0,3 CM % max. 1,5 CM %

Kosteus on aina mitattava kosteusmittarilla. Levitä 0,2 mm paksu PE-
kalvo kosteussuluksi (limitä reunat vähintään 30 cm, teippaa, nosta
ylös seinää vasten, ja leikkaa liika materiaali pois, kun olet asentanut
jalkalistan). Vaihtoehtoisesti voit käyttää Duo-Protectia, joka sisältää
askeläänen vaimennuksen ja kosteussulun.



Uno-Protect – askelääntä vaimentava alusmateriaali.

˘ Voidaan asentaa puulattioiden, lastulevyjen, PVC-, CV- ja 

linoleumilattioiden jne. päälle.
˘ Suuri paineenkesto ja muodon pysyvyys aina 20.000 kg/m2 asti.  
˘ Askeläänen vaimennus jopa 22 dB.

Duo-Protect – integroidun kosteussuojan sisältävä alusmateriaali.  
˘ Soveltuu laatta-, betoni- ja laastipintaisille lattioille.
˘ Suuri paineenkesto ja muodon pysyvyys aina 20.000 kg/m2 asti.  
˘ Askeläänen vaimennus jopa 22 dB.

Alusmateriaalit

Alustan ja uivasti asennettavan parkettilattian väliin tarvitaan sopiva 
alusmateriaali. Ne vaimentavat ympäristö- ja askelääntä, tasaavat 
vähäiset lattiamateriaalin epätasaisuudet ja suojaavat betonialustojen 
kosteudelta. 

Valmiisiin alustoihin, esim. kuiviin lauta- tai lastulevylattioihin, asenne-
taan vain askeläänivaimennus. Höyrysulkua ei näissä tapauksissa saa 
käyttää, koska alustaan voi muodostua hometta.

Mineraaliperäisille alustoille (laasti, betoni, kipsivalulattia) tarvitaan 
kosteussulku, koska muuten alustan kosteus voi päästä lattiaan ja 
saada sen vään-tymään. Lisäksi on käytettävä ympäristö- ja 
askeläänisuojausta tai yh-distelmätuotetta.

Parador tarjoaa sopivia alusmateriaaleja jokaiseen 

käyttötarkoitukseen:
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Asennusvaihtoehtoja

1. Uiva asennus

Jos parkettilattiaa ei kiinnitetä asennettaessa alustaan, t.s. laudat vain
yhdistetään toisiinsa, puhutaan "uivasta asennuksesta". Lattia voi liikkua
(uida) vapaasti alustalla. Paradorin parketin yksinkertainen Click-tekniik-
ka ei vaadi etukäteistietoja, joten uiva asennus sujuu nopeasti ja ongel-
mitta, minkä vuoksi se on suosituin asennusmenetelmä.
(Industriedesign-parketti on liimattava koko alueelta.)

2. Kokonaan liimattu

Liimaaminen on yksi asennusvaihtoehto. Koko parkettilattia kiinnitetään
erikoisliimalla alustaan. Asennus on pysyvä, t.s. irrottaminen on erittäin
työlästä.
Tämän vaihtoehdon etuna on kuitenkin, että, lattia on siis selvästi hiljai-
sempi. AUTOMATIC-CLICK-liitos tekee asentamisen helpoksi. Lautoja ei
tarvitse liikutella liimatulla alustalla, toisin kuin muita Click-liitoksia
käytettäessä. Lattia on helpompi, puhtaampi ja nopeampi asentaa kuin
tavalliset parkettilattiat. 

3. Lattialämmitys

Parador-parketti soveltuu asennettavaksi sekä uivasti että liimattuna,
kun käytössä on vesikiertoinen lattialämmitys. Edullinen lämmönläpäi-
sykerroin mahdollistaa lattialämmityksen taloudellisen toiminnan.
Uivan asennuksen alusmateriaalina on käytettävä Duo-Protectia.
Huomaa: Pyökki ja vaahtera reagoivat herkästi kosteuden ja lämpötilan
vaihteluihin, joten rakojen muodostumista ei voida sulkea pois.
Huom! Sähkölämmitteisen lattialämmityksen elementtien teho ei saa
ylittää 60 W/m2.

Parketin alla Duo-Protect / 

betoni

Parketin alla Uno-Protect / kuivat laudat

Parketin alla Uno-Protect / 

PVC / betoni

Liimattu parketti

Parketin alla Duo-Protect / 

lattialämmitys
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2
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väh.
10-15 mm
(2 mm/m)

väh.
10-15 mm
(2 mm/m)

Parketin asennus: - 
AUTOMATIC-CLICK-järjestelmä

Valmistelut 

Kun olet lukenut perusohjeet ja asentanut alusmateriaalin, voit aloittaa 
varsinaisen parkettilattian asennuksen.
Jotta ensimmäinen ja viimeinen rivi olisi tasainen, mittaa huoneen 
leveys asennussuunnan poikki ja määrittele lautojen leveys. Asenna lau-
toja sekaisin useista paketeista, jotta kuvio olisi tasainen.
Katkaise rivin viimeinen lauta ja aloita seuraava rivi loppupalalla, joka 
on vähintään 20 cm pitkä. Asenna laudat niin, että päätysauma limittyy 
rivistä toiseen vähintään 40 cm, Trendtime 2 vähintään 15 cm. Tarkasta 
jokainen lauta ennen asennusta ja asenna vain moitteettomia lautoja.  

Asennus 

Kuva 1: Poista aluksi koko ensimmäisen lautarivin urospontti sahalla, 
mikäli et kavenna ensimmäistä riviä muuten. Aloita ensimmäinen rivi 
huoneen vasemmasta nurkasta sahattu pitkä sivu seinään päin. Jätä tar-
vittava 10 – 15 mm rako seinästä kiiloilla. Jos seinä ei ole suora, katso 
kuva 13.
Suorista rivi ja lukitse päätysaumat yhteen, katso kuva 7.

Kuva 2 + 3: Aloita vasemmalta toisen rivin ensimmäisestä laudasta ja 
napsauta sen pitkä sivu kiinni ensimmäiseen riviin, ohjaamalla laudan 
urospontti noin 25° kulmassa edellisen rivin naarasponttiin ja laskemal-
la lauta sitten alas. Lauta lukkiutuu laskettaessa.

Kuva 4: Seuraava lauta - samoin kuin kaikki muutkin - kiinnitetään ensin 
pitkältä sivulta ja työnnetään vielä ennen laskemista lähelle edellistä 
lautaa. Pintakerrosten on osuttava toisiinsa!
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Kuva 5 + 6 + 7: Lukitse sitten koko laudan pitkittäissauma vasemmalta
oikealle yksinkertaisesti painamalla vastakkain ja alaspäin (kuva 3).
Varmista ennen päätysauman lukitsemista, että laudan koko pitkän
sivun sauma on kiinni.
Lukitse sitten päätysauma lyömällä laudat yhteen vasaralla (käytä lyön-
tisuojaa). (Varmista, että päädyt ovat tiivisti yhdessä, koska muuten niitä
ei saa lukittua - katso kuva 4.) Asenna muut laudat samalla tavoin.

Kuva 8 + 9: Purkamista varten nosta koko lautariviä ja vedä se kaltevasti
irti edellisestä rivistä. Irrota sitten päätysaumat; Aseta hukkapala lautari-
vien väliin ja irrota laudat lyömällä vasaralla ja lyöntikapulalla. Liitoksen
saa avattua käsin muutaman lyönnin jälkeen. Lukitusmekaniikka pysyy
silloin kunnossa ja lautoja voi käyttää uudelleen. Huomio: Vältä lautojen
vääntämistä, koska lukitusmekanismi voi vaurioitua.

Kuva 10: Mittaa päätypala suorakulmalla (aseta laudan naaraspontti
edellistä riviä vasten) ja sahaa mittaan. Muista jättää liikuntasauma
seinään! Pistosahalla sahattaessa laudan yläpuoli alaspäin, pöytäsahaa
käytettäessä laudan yläpuoli ylöspäin.

Kuva 11: Mittaa viimeinen rivi laudan hukkapalalla.
Ota huomioon 10 - 15 mm liikuntasauma seinästä.

7

8

9

10

11

6

Parketin asennus: - 
AUTOMATIC-CLICK-järjestelmä



12

13

14

16

15

17

Kuva 12: Lattia on käyttövalmis heti asennuksen jälkeen. Poista välikiilat
ja asenna clip-tekniikalla kiinnitettävät Parador-jalkalistat.

Kuva 13: Vino seinä. Aseta ensimmäinen rivi suoraksi ja seuraa seinän
kulkua. Sahaa sitten lauta sopivaksi.

Kuva 14: Ovenkarmin lyhentäminen: Aseta laudan kappale (vastaavine
alusmateriaaleineen) karmia vasten kuviopuoli alaspäin ja sahaa karmi
lautaa pitkin.

Kuva 15: Aukkojen tekeminen putkia varten: Tee putkia varten 20 mm
putken halkaisijaa suurempi aukko.
Merkitse paikat, poraa ja sahaa kuvan mukaisesti 45° kulmassa. Liimaa
irti sahattu pala paikalleen. Muista tässäkin liikuntasauma.

Kuva 16: Asentaminen hankaliin paikkoihin: Jos et saa sovitettua lautoja
kallistaen paikalleen ja napsautettua yhteen, lukitusmekanismit kannat-
taa poistaa urospontin alapuolelta ja laudat on sitten liimattava yhteen.
Levitä liimaa naaraspontin alareunaan ja työnnä laudat yhteen (tavalli-
nen ponttiperiaate). 

Kuva 17: Liiman levittäminen: AUTOMATIC-CLICK-laudat voidaan lisäksi
liimata. Levitä liimaa pitkän sivun naaraspontin alareunaan. 

Parketin asennus: - 
AUTOMATIC-CLICK-järjestelmä
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Valmistelu / asennusperiaate

Kalanruotokuvioita asennettaessa tilavaikutelma riippuu erittäin paljon
asennustavasta. Kuvissa 1 ja 2 on joitakin esimerkkejä. Kuvassa 1 on
huoneen seinien suuntainen asennustapa.
Kuvassa 2 on n.k. 45° suunta. Tarvitset kalanruotokuvioiden asentamista
varten vain Paradorin kehittämiä "yleislautoja", siis ei vasen- ja oike-
akätisiä lautoja. Näitä lautoja käyttämällä voidaan asentaa edellä esitet-
tyjä kuvioita, ja asennussuunta ei ole ennalta määrätty. Kuvassa 3 on
suositeltu asennussuunta.
Laudat on asennettava niin, että niiden naaraspontti on asennussuun-
nassa ja urospontti napsautetaan kiinni naarasponttiin.

Kuvassa 4 esitetään pitkien reunojen ja päätyjen Click-liitokset leikkaus-
kuvana.

Tarkasta jokainen lauta ennen asennusta ja asenna vain moitteettomia

lautoja.

Asennusohjeet

Kuva 5: Asennuslinjaa varten on mitattava vastakkaisten seinien keski-
kohta. Siirtymällä keskikohdasta 3,5cm saadaan merkattua asennuslinja
tarkasti kärkien kohdalle.

Kuva 6: Asenna ensin kolme kokonaista riviä (numerojärjestyksessä) ja
työnnä ne kuvan mukaisesti kiiloja vasten. 

Vihje: Jotta saisit asennettua ensimmäiset laudat helposti ja keskenään
oikeaan kulmaan, etene seuraavasti: asenna ensin laudat A ja 1 noin
120 mm porrastettuna. Lautaa A käytetään vain apuna, ja se poistetaan
myöhemmin. Asenna sitten laudat 3 ja 4. Nyt voit poistaa laudan A ja
asentaa loput laudat numerojärjestyksessä. Huomaa: Laudat on asen-
nettava niin, että niiden naaraspontti on asennussuunnassa ja urospont-
ti napsautetaan kiinni naarasponttiin.

Kohdista rivi tarkasti linjalankaan. Jos seinät ovat vinot, on tarvittaessa
siirrettävä kiiloja.
Jätä lautojen ja seinän väliin 8 – 10 mm liikuntasauma. Liikuntasauma
on jätettävä kaikille seinille ja kiinteiden kalusteiden eteen.

Parketin asennus; Trendtime 3
Kalanruotokuvio

1

2

3

4

5

6



Kuva 7: Asenna kulmapalat. Sahauskulma alle 45° tai seinän mukaisesti.

Kuva 8: Kolmikulmaisiin paikkoihin on asennettava sopivaksi sahatut
laudat.

Kuva 9, 10 ja 11: Pitkittäis- ja päätyreunojen alueet, jotka eivät muotonsa
takia pysy paikoillaan, on kiinnitettävä liimalla. Levitä Parador D3 -sau-
maliimaa säästeliäästi (liimaa ei saa päästä V-saumaan) pitkittäis- ja
poikkireunojen 1, 2 ja 3 liima-alueille. Aseta liimatuille alueille painot,
kunnes liima pitää. Sen jälkeen lattian voi asentaa valmiiksi.
Reunalaudat ja loppualueet on asennettava edellä olevien ohjeiden
mukaisesti.

Parketin asennus; Trendtime 3
Kalanruotokuvio

7

8

9

10

11
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Kuva 12: Purkaminen: Jos lattia on purettava, ensin on poistettava liima-
tut alueet. Sen jälkeen laudat saa poistettua helposti.

Kuva 13: Lattiaa voi käyttää liiman kuivuttua (noin tunti). Poista välikiilat
ja asenna clip-tekniikalla kiinnitettävät Parador-jalkalistat.

Kuva 14: Ovenkarmin lyhentäminen: Aseta laudan kappale (vastaavine
alusmateriaaleineen) karmia vasten kuviopuoli alaspäin ja sahaa karmi
lautaa pitkin.

Kuva 15 ja 16: Paikat, joissa lautoja ei voida kiinnittää kääntämällä
(ovenkarmit, putket jne.), ne on työnnettävä paikalleen vaakasuorassa ja
liimattava. Lukitusmekanismit on sitä varten poistettava veitsellä.
Liimaa kuvien 9, 10 ja 11 mukaisesti.

Parketin asennus; Trendtime 3
Kalanruotokuvio

12

13

14

15

16



Arvon säilyttäminen, puhdistus ja
hoito

Parador-parkettilattioissa on esikäsitelty pinta, joten ne on helppo puh-
distaa ja hoitaa. Tässä on joitakin puhdistus- ja hoito-ohjeita, joita nou-
dattamalla voit nauttia lattiasta pitkään:

Vaurioiden välttäminen

Uusi parkettilattia, samoin kuin muutkin lattianpäällysteet, on tietyillä 
alueilla  suojattava lialta, esim. eteismatolla.
Tuolien ja pöytien jalkoihin sekä kalusteiden alle on kiinnitettävä sopi-
van kokoiset huopanapit, jotka suojaavat lattiaa naarmuilta. 
Toimistotuoleissa, siirrettävissä kaapeissa ja vastaavissa on käytettävä 
pehmeäpintaisia rullia. Erittäin kuormitetut lattian osat voi lisäksi suoja-
ta erityisillä  suojamatoilla (saatavana mm. kalusteliikkeistä). 
Lakattuja parkettilattioita ei tule vahata tai käsitellä erikseen, koska 
tällaiset toimet eivät paranna ulkonäköä tai käytettävyyttä.
Suosittelemme puhdistamaan parkettilattian säännöllisesti pölynimuril-
la (harjakset esillä) tai harjalla. Lika poistetaan nihkeällä kankaalla. 
Kangas on puristettava mahdollisimman kuivaksi, eikä lattialle saa jäädä 
vettä seisomaan.

Arvon säilyttäminen

Parkettilattian arvon säilyttämisohjeita:
˘ 40–65 % suhteellinen ilmankosteus on optimaalinen Parador  -parketil-

le ja ihmisten hyvinvoinnille.
˘ Vältä hiekkaa ja likaa, koska kumpikin vaikuttaa kuin hiomapaperi. 
˘ Poista lattialla seisovat nesteet heti.
˘ Pyyhi vain nihkeällä mopilla.
˘ Älä käytä hankaavia aineita, lattiavahaa, höyrypesuria tai kiillotetta.

Ne himmentävät lattian pintaa.
˘ Kiinnitä tuoleihin ja pöytiin huopanapit. Toimistotuoleissa on oltava

pehmeät rullat tai kuormittuvat pinnat on suojattava matoilla.
˘ Älä käytä höyrypesuria.
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Arvon säilyttäminen, puhdistus ja 
hoito

Lakattujen pintojen puhdistaminen ja hoito

Loppupuhdistus

˘ Poista porauspöly ja muut irtohiukkaset heti harjalla tai pölynimurilla. 
˘ Pyyhi lattia käyttäen mikrokuitulevymoppia ja lakatulle parketille 
soveltuvaa, mietoa pesuainetta. Sekoitussuhde pesuaineen ohjeiden 
mukaisesti. Moppauksen jälkeen varmista että parketin pinnalle ei jää 
vettä.  
    Mikäli parketti pitää asennuksen jälkeen peittää suojaamisen vuoksi, 
käytä tähän erityisesti tarkoitettuja tuotteita, tai kovalevyä. 
Suojamateriaali pidetään paikoillaan teippaamalla materiaali toisistaan 
kiinni. Älä koskaan teippaa parketin pintaan kiinni teippiä. Teipin liima 
saattaa vaurioittaa parketin pintaa kun teippi aikanaan poistetaan.

Kunnossapitopuhdistus

˘ Poista irtopöly ja pienet roskat pölynimurilla tai harjalla.
˘ Tarvittaessa moppaa parketti käyttäen mikrokuitulevymoppia, 
lämmintä vettä ja lakatulle parketille soveltuvaa, mietoa pesuainetta. 
Mopin tulisi olla nihkeäksi puristettu. Liiallinen veden käyttö voi 
vaurioittaa parkettia.
˘ Pyyhi parketille kaatuneet nesteet heti pois, jotta ne eivät vaurioita 
parkettia.

Tahrojen poistaminen ja lakattujen lattioiden pienten naarmujen 

tasoittaminen

˘ Jos lika on pinttynyt eikä lähde pois tavallisella pesulla, ota yhteyttä 
parketin maahantuojaan lisäohjeiden saamiseksi. 

˘ 



Arvon säilyttäminen, puhdistus ja hoito
Öljyttyjen pintojen puhdistaminen ja hoito 

Loppupuhdistus

˘ Poista irtopöly ja pienet roskat pölynimurilla tai harjalla.  
˘ Moppaa parketti mikrokuitulevymopilla lämpimällä vedellä, ja käytä pesuaineena Osmo Color Lattiasaippuaa. Käytä 
pesuainetta 1:10 sekoitussuhteella ja moppaa parketti lautojen suuntaisesti. Vaihda pesuvesi usein, jotta lika poistuu 
tehokkaasti. Mopin tulisi olla nihkeäksi puristettu. Liiallinen veden käyttö voi vaurioittaa parkettia.
˘ Mikäli parketti pitää asennuksen jälkeen suojata, varmista että parketti on täysin kuivunut pesun jälkeen ennen kuin 

peität lattian.

Kunnossapitopuhdistus

˘ Poista irtopöly ja pienet roskat pölynimurilla tai harjalla.

˘ Moppaa parketti mikrokuitulevymopilla lämpimällä vedellä, ja käytä pesuaineena Osmo Color Lattiasaippuaa. Käytä  
pesuainetta sen tuoteselosteen ohjeen mukaisesti. Mopin tulisi olla nihkeäksi puristettu. Liiallinen veden käyttö voi  
vaurioittaa parkettia.
˘  Helpoin tapa siivota parketti on tehdä valmis pesuliuos Osmo Color Lattiasaippuaa valmiiksi pumppusuihkepulloon. 

Annostele suihkepullolla pesuneste suoraan mikrokuitulevymoppiin ja moppaa parketti lautojen pituussuuntaisesti. 
˘ Älä pese parkettia pelkällä vedellä, tai käyttäen muita pesuaineita. Osmo Color Lattiasaippua sisältää pienen määrän 

öljyä joka hoitaa ja suojaa lattiaa tehokkaasti, pidentäen parketille tehtävän hoitoöljynnän tarvetta.

Tahrojen poisto

Lika ja tahrat poistetaan nihkeällä Osmo Color lattiasaippualiuokseen kostutetulla liinalla. Pinttyneitä tahroja 
voidaan puhdistaa käyttäen apuna valkoista tai punaista nk. hankauslevyä. Hankauslevy kostutetaan tilkalla normaalia 
vahvempaa pesuaineliuosta tai pesuainetta suihkautetaan suoraan likaantuneeseen kohtaan. Puhdistettavaa kohtaa 
hangataan kevyesti, kunnes lika on lähtenyt. Irronnut lika pyyhitään pinnalta puhtaalla veteen kostutetulla liinalla. 
Tarvittaessa kuivunut pinta hoitovahataan tai öljytään uudelleen.

Kunnostaminen

Öljyvahatut lattiat hoitovahataan ajoittain tarpeen mukaan – kovemmalle kulutukselle alttiina olevat lattiat (esim. eteinen 
ja keittiö) tarvitsevat hoitovahausta useammin kuin asuinhuoneet. Ennen hoitovahausta lattia imuroidaan ja mopataan 
nihkeällä. Hoitovahaus tehdään Osmo Color Hoitovahalla käyttäen lattianhoitokonetta ja valkoista laikkaa. Hoitovahan 
kulutus on n. 1 litra / 100 m2 = 2 teelusikallista / 1 m2. Hoitovahauksen jälkeen lattian annetaan kuivua noin kahden 
tunnin ajan. Vahattu pinta voidaan haluttaessa kiillottaa.

Värilliset lattiat

Värillisten lattioiden kulumista ei-toivotulla tavalla voidaan ehkäistä huolehtimalla pintakerroksen kunnosta. 
Noudattamalla edellä annettuja ohjeita, lattia säilyy kunnossa vuosikausia. Jos kuitenkin lattian väripinta vahingoittuu, se 
on mahdollista korjata hiomalla (lopullisen pinnan on vastattava ympäröivän lattian hiontaa) ja öljyämällä vahingoittunut 
kohta uudelleen.

Valkoiset lattiat: levitä hyvin ohut kerros valkoista Puu- tai Öljyvahaa ja pyyhi liinalla saadaksesi sävy samanlaiseksi 
kuin muualla lattiassa. Pinta viimeistellään levittämällä 1–2 kerrosta Värillistä Öljyvahaa nro 3040 siveltimellä tai 
nukkaamattomalla kankaalla. Anna kuivua jokaisen käsittelykerroksen välillä vähintään 12 tuntia.

 Tummat lattiat: levitä hyvin ohut kerros aiemmin käytettyä värisävyä Läpikuultavaa puuvahaa tai Värillistä Öljyvahaa ja 
pyyhi liinalla saadaksesi sävy samanlaiseksi kuin muualla lattiassa. Värikäsittelyn jälkeen pinta viimeistellään levittämällä 
1–2 kerrosta Öljyvahaa nro 3032 tai 3062 siveltimellä tai nukkaamattomalla kankaalla. Anna kuivua jokaisen 
käsittelykerroksen välillä vähintään 12 tuntia. Huom. Läpikuultavien värillisten lattioiden osittainen korjaaminen vaatii 
erityistä taitoa. On tärkeää, että uusi ja vanha käsittely menevät osittain päällekkäin, jotta lopputuloksesta tulee hyvä. Jos 
lattia on pahasti kulunut, suosittelemme mieluummin koko lattian hiomista ja uudelleenkäsittelyä.

Tarvittaessa kysy lisäohjeita parketin maahantuojalta. 
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Arvon säilyttäminen, puhdistus ja 
hoito

Parketin kunnostus hiomalla

Mikäli parketti on vaurioitunut tai kulunut, voidaan se uudistaa hiomalla parketin pinta puhtaalle puulle ja 
pintakäsittelemällä parketti uudestaan.

Hionnassa ja parketin uudessa pintakäsittelyssä tulee käyttää ainoastaan ammattiliikettä.

Lakattu parketti tulisi aina hioa koko huoneenalalta. Öljytyn ja öljyvahatun parketin voi hioa myös vain 
osittain, tarpeen mukaan.

Hiomakerralla poistetaan parketin pinnasta puuta tarpeen mukaan, jotta naarmut ja kolhut lähtevät hionnan 
mukana pois. Tavanomaisessa hionnassa hiotaan pois noin 0,5 mm parketin pintaa, mutta tämä vaihtelee 
lattian kunnon, sekä pohjan tasaisuuden mukaan.

Hiontatyö on parketille kova rasitus, ja on mahdollista että parketin pintasäle irtoaa hionnan takia. 
Hiontatyön suorittava ammattilainen liimaa tällöin pinnan injektiomenetelmällä takaisin kiinni parketin 
runkoon. Pintasäleen irtoaminen hionnan yhteydessä, tai sen jälkeen ei ole takuun alainen vika tai tuotevirhe. 
Asentajan tulee tarvittaessa korjata kitillä pintasäleen oksankohdat, jos ne rikkoutuvat hionnan aikana.

Hionnan jälkeen parketti voidaan käsitellä lakalla, öljyllä tai öljyvahalla. Pintakäsittelyn suorittaa 
ammattilainen, noudattaen pinnoitemateriaalin työ- ja käyttöohjeita.

Työkalut, kuljetus, varastointi ja
lisätarvikkeet

Työkalut 

Parador-parkettien asentamiseen tarvittavat työkalut ja apuvälineet: mittanauha tai nivelmitta, mattoveitsi, 
teippi, lyijykynä, pisto- tai pyörösaha ja vasara. Lisäksi tarvitset tukikiiloja ja lyöntikapulan. 

Kuljetus ja varastointi 

Vältä vaurioita parkettilautoja kuljettaessa.
Ennen kuin aloitat asennuksen, seisota lautoja asennustilassa vähintään 48 tuntia alkuperäisessä 
pakkauksessa, jotta lämpötila ehtii tasaantua. Varmista, että laudat eivät muuta varastoitaessa muotoaan. 
Varastoi parkettilaudat vain suljetussa tilassa, jonka lämpötila ja kosteus ovat sopivat.

Lisätarvikkeet 

Jotta paitsi lattia, myös koko huone olisi lopputulokseltaan täydellinen, tarvitset esimerkiksi jalkalistoja, 
huoneiden väliin erityisiä saumalistoja tai putkisuojia. 

Asennus lattialämmityksen kanssa 

Yleensä ennen parkettilattian asennusta lämmitetään kaikki mineraalipohjaiset alustat pisteeseen, jossa 
kosteutta ei pääse enää haihtumaan alustasta. Tämä tehdään vuodenajasta riippumatta. Sementtilattia/
laatta on asennettava voimassaolevien säännösten mukaisesti. Ennen lämmityksen aloittamista on oltava 
vähintään 21 päivän kovettumisaika.  Ota myös huomioon kaikki lattiamateriaalin koostumukseen liittyvät ja 
lämmitysjärjestelmän myyjän ohjeet. 
Parkettilattian pinnan lämpötila ei saa ylittää +25°C (maksimi +28°C).  Sähkölämmitteisen lattialämmityksen 
elementtien teho ei saa ylittää 60 W/m². 
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Parketin liimaaminen

Paradorin parketit  voidaan myös liimata alustaan. Verrattuna uivaan asennukseen, liimatulla lattialla on muutamia etuja. 
Ota huomioon seuraavat suositukset:  

- Koko lattia-alan liimaamiseen pitää käyttää parketin valmistajan suosittelemaa liimaa, joka on tarkoitettu tähän
tarkoitukseen. Käytä yksi- tai kaksikomponenttista (1-K tai 2-K) polyuretaaniliimaa, joka ei sisällä vettä eikä liuotinta. Jos
käytetään liuotinta sisältävää liimaa on sen oltava standardin DIN 281 mukaista. Pidättäydy kuitenkin liiman osalta
valmistajan antamissa ohjeissa.

- Liimaksi Parador suosittelee tuotteita SikaBond T-54 FC tai T-52. T-52 on kehitetty erityisesti puutyypeille, joissa on
korkea öljy- ja hartsipitoisuus, kuten Merbau ja Pitch Pine. T-54 FC on sopiva kaikille muille suosituille puutyypeille, esim.
vaahtera tai pyökki. Kysy valmistajalta tai maahantuojalta täsmällisempiä lisätietoja ja noudata tuotteesta annettuja
asennusohjeita ja teknisiä tietoja.

- Varmista, että alusta on puhdas, kuiva, täysin tasainen, ilman halkeamia ja sopiva koko lattia-alan liimaukselle.
Myöskään kosteuspitoisuudet eivät saa ylittyä. Valmistelevat toimenpiteet vaihtelevat liimavalmistajien mukaan.

Tasoitetut alustat eivät saa ylittää seuraavia jäännöskosteusarvoja:  

Anhydriittitasoite  Sementtitasoite 
ilman lattialämmitystä maks. 0.5 CM% maks. 2.0 CM% 
lattialämmityksen kanssa maks. 0.3 CM% maks. 1.5 CM% 

- Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin pitää jättää vähintään 10 mm liikuntasauma (ks. asennusohjeet 6 & 7).

- Olemassa olevat liikuntasaumat on otettava huomioon. Lisäliikuntasaumoja tarvitaan kaikkiin oviaukkoihin, huoneiden
väliin, sisäänkäynteihin ja joka 15 m välein (pituus- tai leveyssuunnassa).

- Kuten kaikissa asennusmenetelmissä, on noudatettava myös yleisiä koko lattia-alan liimaamiseen liittyviä
asennusohjeita.

- Lisätietoja löytyy liimavalmistajan web-sivuilta (esim. www.sika.de) tai voit ottaa yhteyttä suoraan valmistajaan
Paradoriin tai maahantuojaan Novafloor Oy.
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Värinmuutokset valon vaikutuksesta 
Päivänvalo aiheuttaa puussa kemiallisia reaktioita, mikä johtaa värinmuutoksiin. Tämä värinmuutos tapahtuu vain puun 
pinnassa. Useimmat puulajit muuttavat väriä ja tummuvat ajan kuluessa, toiset muuttuvat kellertäviksi. Kaiken kaikkiaan 
lattia muuttuu tasapainoisemmaksi ja yhtenäisemmäksi värinmuutoksen aikana. Pienet värierot tasoittuvat näin 
automaattisesti ajan kuluessa.  

Parketti ja huoneilma 

Puu on kosteutta sitova materiaali, joten se ottaa vastaan ja varaa kosteutta. Toisaalta tämä tuo mukanaan kyvyn 
sopeutua ilmaston mukaan ja toisaalta epäkohtana on kosteuden aiheuttama turpoaminen ja kuivuessa kutistuminen. 
Huoneilman laatu siis määrää sen turpoaako vai kutistuuko puu. Jos huoneilma on liian lämmin tai kuiva, puu kutistuu ja 
jos ilma taas on liian kostea, puu turpoaa.  

Parketti turpoaa ja kutistuu myös, mutta paljon vähemmän kuin massiivipuulattia. Erityisesti talvella, kun huoneilman 
kosteus on usein liian alhainen (katso kaavio), lattian kutistuminen voi aiheuttaa rakoilua. Toisaalta jos huoneilma on liian 
kostea ja liikuntasaumat ovat riittämättömät, lattiaan voi tulla kohoumia.  

Huom. Pyökillä on huomattavasti suurempi taipumus kutistua kuin muilla yleisimmillä puulajeilla. Tästä johtuen 
pyökkilattioille saattaa ilmestyä rakoja etenkin talvella, kun huoneilma on liian kuiva.  

Huoneilman vaihtelu vuoden aikana 
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