
  
 
  

                                                           
   

 

TIILILATTIAN TEKO-OHJE 

Esivalmistelut 
Ennen tiililaattojen kiinnitystä on pohjana olevan betonilattian annettava riittävästi kuivua.  
Kuivumisen edistämiseksi on lattiaa hyvä lämmittää ennen laattojen kiinnitystä, mikäli lattiassa on 
lattialämmitys. Ennen kiinnityksen aloittamista on lattialämmitys kuitenkin katkaistava ja lattian  
annettava jäähtyä. Normaalitapauksissa ilman lisälämmitystä lattian tulee antaa kuivua 1 vko/1 
cm/betonilaatan paksuus. Kuivat pohjat on kuitenkin kostutettava ennen työn aloittamista. Tiililattia  
on jaettava alueisiin liikuntasaumoin, joita tulee tehdä 5-8 m välein olosuhteet huomioiden. Liikunta- 
saumat on täytettävä elastisella sauma-aineella. Erityisesti rakenteellisten liikuntasaumojen kohdille  
on tehtävä liikuntasaumat sekä huonetilojen rajakohtiin suositellaan tehtäväksi liikuntasaumat 
kutistumahalkeamien välttämiseksi. Laatoitustyön ja laastin kovettumisen aikana on ilman, alustan  
ja materiaalien lämpötilan oltava  vähintään + 5 C astetta.  
(Tarkemmat laastin sekoitusohjeet valmistajalta.)   

 
Laattojen kiinnitys 
Tiililaatat käsitellään Jontec kivilattiavahalla(=Johnssonin hengittävä kivilattiavaha) kertaalleen ennen 
laattojen kiinnitystä ja kerran laattojen kiinnityksen jälkeen. Tiililaatat kiinnitetään alustaansa Vetonit 
klinkkerilaastilla.  Kiinnityslaasti levitetään laastikammalla, jonka hammaskoko on 10-12 mm.  
Kiinnitys tulee tarkistaa siten, että vähintään 90 % pohjasta on laastin peittämä. Laatoituksen suoruutta  
tulee tarkkailla esim. linjalaudan avulla. Laattoja kiinnitettäessä on huomioitava ns. avoin aika, jotta  
voidaan varmistaa laattapintaan hyvä tartunta. Avoin aika on yleensä se aika/alue, joka voidaan  
levittää ja työstää 10-15 minuutissa. Kiinnityslaastin pitää kuivua ennen saumausta vähintään 3 vrk .   

 
Tiililattian saumaus 
Saumaus tehdään Vetonit Klinkkerisaumalaastilla, saumaleveys max 12 mm.  
Saumalaasti levitetään sienilatalla pinnan yli niin, että saumat täyttyvät. Liian syvälle painuneet  
saumat täytetään uudelleen. Laastin hieman kuivahdettua pestään pinta vielä kostealla sienellä,  
mikäli sienilatalla ei saavutettu haluttua lopputulosta. Samalla tasataan saumat ja poistetaan  
laastijätteet laatoilta. Pesuvaihe toistetaan. Pinnan annetaan vielä kuivahtaa ja  pinta pyyhitään   
kostealla rievulla.  
Lopullinen puhdistus suoritetaan mineraalitärpätillä, johon on lisätty 25 % ruokaöljyä.   
Lattian annetaan olla suojattuna  n.4 vkoa ennen lopullista vahausta, jotta suolahärmeet poistuvat  
lattiasta. Ennen lopullista vahausta lattia vielä kerran puhdistetaan mahdollisesta liasta ja  
suolahärmeistä esim. Kalkki Pois-suolojen puhdistusaineella valmistajan ohjeiden mukaan.  
Lopullinen vahaus tehdään vähintään 3-4 krt Jontec kivilattiavahalla, tuleva kulutus huomioon ottaen.  
Lopuksi vahattu lattia kiillotetaan lattianhoito koneella tai käsin. 
(Lattialle kannattaa aina tehdä koevahaus pienemmälle alueelle ennen vahauksen aloittamista, jotta 
varmistutaan siitä, ettei suoloja enää vapaudu, sillä vapautuvat suolot jäävät vahan alle muodostaen  
harmaita fläkkejä.)  
 
Tiililattian hoito 
Normaali puhdistukseen soveltuu heikosti emäksiset puhdistusaineet. 
Tiililattia tulee uudelleen vahata vähintään kerran vuodessa tai kulumista seuraten tarvittaessa  
useamminkin Jontec kivilattiavahalla. Ennen uudelleen vahausta lattia puhdistetaan ja vanha vaha  
poistetaan vahanpoistoaineella. Uusinta vahaus suoritetaan kuten ensimmäinen vahauskerta.  

 
 


