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Marmoleumin/Linoleumin kunnostus 
 
Täyskunnostus 
Vanhat linoleumilattiat, joihin on vuosien kuluessa tullut erilaisia pintavaurioita, voidaan 
yleensä palauttaa entiseen ulkoasuunsa kunnostamalla ne. Tämä on usein kustannuksiltaan 
edullisempi vaihtoehto kuin uuden lattiapinnoitteen asentaminen.  
 
Vahingot kuten naarmut, raapaisujäljet ja tupakan aiheuttamat jäljet, voivat johtuvat kovasta 
kulutuksesta. Myös virheellinen siivous/hoito voi olla syynä vahinkoihin. Märkien 
puhdistusmenetelmien ja liian voimakkaiden puhdistusaineiden liian ahkera käyttö voi johtaa 
lattian rikkoontumiseen. Sideaine voi tällöin hävitä kokonaan pinnasta, jolloin siitä tulee 
karhea, himmeä ja vettä imevä.  
 
Täyskunnostuksessa mahdolliset pintakäsittelyt kuten vaha hiotaan pois. Tämä on 
mahdollista, koska linoleummatto on homogeeninen. Edellytyksenä on kuitenkin, että 
aluslattia on kiinteä ja tarpeeksi tasainen.  
 
 
Välineet   
Tavallinen lattianhoitokone tai lattianhoitokoneen ja imurin yhdistelmä. Sopiva kierrosluku 
on 150-175 kierrosta minuutissa. Nylonlaikka musta tai ruskea. Voit hioa lattian myös 
hiomaverkolla karkeus 100. 
 

Toteutus 
Käynnistä kuivahionta mustalla laikalla. Maton pintaa kuivahiotaan kunnes pinta on 
tasainen. Hio lattiaa ristiin mahdollisimman tasaisen lopputuloksen saamiseksi.  
Ravistele laikkaa säännöllisesti, jotta sen hiomateho on paras mahdollinen. Hiontapöly 
kannattaa kerä pois lattiakuivaimella. Hiontapöly tulee imuroida huolellisesti hionnan 
jälkeen. Lattia pyyhitään kostealla (puhtaalla vedellä) hionnan jälkeen.  
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Käsittely 
Kuiva lattia käsitellään sopivalla pohjustusaineella esim. Kiilto Deili. Tämän jälkeen valitaan 
sopiva ylläpitosiivous ja hoitomenetelmä esim, Kiilto Deili Tempus hoitojärjestelmä. Sopivan 
yhdistelmän varmistamiseksi kannattaa olla yhteydessä pesuainevalmistajan edustajaan.  
 
Linoleum lattian voi myös pinnoittaa uudelleen. Uudelleen pinnoittamisessa suosittelemme 
Dr. Schutzin pinnoitusjärjestelmää.  
 
 

Suuret pintavauriot 
Käänny lattia-asennusurakoitsijan puoleen 

• jos saumat ovat irronneet tai vahingoittuneet 
• jos pinnassa oleva naarmu on erittäin syvä  
• jos pinnassa on lohkeamia tai repeämiä 
• jos pinnassa on syviä painaumia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbo soveltaa tuotannossaan ja toimissaan 
kestävän kehityksen periaatteita. “Committed to the 
health of one” syventää sitoutumistamme kestävään 
kehitykseen, joka keskittyy siihen, miten tuotteemme 
ja palvelumme vaikuttavat nykyisten ja tulevien 
sukupolvien terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.  
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http://www.forbo.com/flooring/fi-fi/ympaeristoe/pc2nrj

