
Laatoittajan muistilista – vinkit onnistuneen
ja pitkäaikaisen laatoituksen tekoon

Tuotteen tarkastaminen
• Tarkasta tuote aina ennen asennusta. Asennettu tuote on hyväksytty tuote.
• Tarkasta myös pakettien erämerkinnät – niiden tulee olla samat, kun laatat

asennetaan samaan tai yhtenäiseen tilaan.
• Säilytä pakettien tuote- ja erätiedot. Samoin muutamia ylijäämälaattoja kannattaa 

säästää mahdollisia korjauksia varten.

Määrä
• Tilaa kerralla riittävä määrä laattoja, huomioiden myös työssä tuleva materiaalihukka. 

Samaa valmistuserää voi olla mahdotonta saada enää myöhemmin lisää.

Asennus
• Etenkin märkätiloihin ja ulkotiloihin laatoittaessa laastipeitto tulee olla täysi. Mikäli 

märkätiloissa tyydytään vajaaseen laastipeittoon, voi tyhjiin kohtiin kertyä esim. sau-
masta pääsevää vettä, jolloin vesi imeytyy laattaan sen vedenimukyvyn mukaisesti ja 
laatta saattaa tummua. Värimuunnos on laatan ominaisuus, ei tuotevirhe. Laatan sävy 
palautuu, kun se pääsee kuivumaan. Ulkotiloissa laastikerroksen tyhjään tilaan kertyvä 
kosteus taas voi jäätymisen myötä aiheuttaa laatan irtoamisen tai rikkoutumisen.

• Lattian ja seinän nurkkakohtaan tulevaa silikonia ei tule laittaa liian syvälle kiinni 
vedeneristeeseen, vaan laatan taakse mm. saumasta kulkeutuvalle vedelle tulee 
jättää vapaa pääsy lattiakaivoon. Silikoni tekee nurkkaan taskun, jolloin vesi jää 
seisomaan seinälaatoituksen taakse. Myös tämä voi aiheuttaa etenkin alimpien 
laattarivien tummumista.

• Saumat kannattaa suojata laadukkaalla saumasuoja-aineella. Tämä helpottaa saumojen 
puhtaanapitoa ja vähentää veden imeytymistä saumoista laatoituksen taakse.

• Kuivaa sekä seinät että lattiat lastalla aina suihkun jälkeen.
• Huolehdi kylpytilojen riittävästä ilmanvaihdosta. Lisää ilmanvaihdon tehoa 

saunomisen, suihkussa tai kylvyssä käymisen sekä pyykin kuivatuksen yhteydessä.
• Älä laatoita laattoja täysin puskuun. Rektifioidut laatat voidaan laatoittaa kapeammalla 

saumalla, mutta tällöinkin sauman leveyden tulee olla vähintään 2-3 mm.
• Etenkin märkätilojen laatoitus kannattaa antaa laatoituksiin erikoistuneen 

ammattilaisen tehtäväksi.

Hoito
• Lasitettuja laattoja ei vahata tai suojata millään erikoisaineella.
• Kaikkein tiiveimpiä lasittamattomia laattoja ei välttämättä tarvitse suojakäsitellä. Lasit-

tamattomat laatat voi kuitenkin suojata esim. kivilattiasuoja-aineella – etenkin, jos pin-
nat ovat alttiina rasvaisille tai öljymäisille tahroille. Tarkoitukseen on saatavilla tuotteita 
eri valmistajilta. Kiillotetut lasittamattomat laatat tulee aina suojata ja tämä tulee tehdä 
jo ennen saumausta. Normaalipuhdistuksessa käytetään vettä ja yleispesuainetta. Lasi-
tettuja laattoja ei tule käsitellä hankaavilla aineilla.


