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Puumestan talouslaadun mökkikuivalla lattialaudalla rakennat 
edullisesti mökkien, ullakkojen, piharakennusten ja muiden vastaavien 
puolilämpimien tilojen puulattiat. Laudan paksuus on 28 mm, leveys 95 
mm ja se on päätypontattu ja reunat mikroviistetty. Varastoimiemme 
lattialautojen pituus vaihtelee, mutta päätyponttauksen ansiosta hukka 
jää vähäiseksi. 

Miksi puulattia 

Aito puulattia on itsensä näköinen, jäljittelemätön ja aina yksilöllinen. 
Se tuo sisustukseen kodikkuutta ja lämpöä, mitä mikään muu 
lattiamateriaali ei voi tuoda. Paljaan jalan alla aito puulattia on talvella 
miellyttävän lämmin ja kesällä viileä. 

Massiivipuiset lattialaudat ovat melko paksuja ja tarvittaessa ne 
kestävät useita hiontakertoja, jonka jälkeen ne näyttävät jälleen kuin 
uusilta. Uusi puulattia tuoksuu miellyttävälle, mutta siitä ei vapaudu 
huoneilmaan epäterveellisiä aineita tai yhdisteitä. 

Puulattia voidaan käsitellä petsillä, lakalla, öljyllä, vahalla tai maalilla. 
Suosituin käsittely on lakkaaminen kirkkaalla tai kuultavalla lakalla. 
Ulkonäöllisesti tasapainoisin tulos saadaan, kun valitaan kuultavan 
lakan sävy läheltä puun omaa sävyä. 

Lattialautojen asennus 

Massiivipuisia lattialautoja asennettaessa tulee ottaa huomioon puun 
eläminen. Kuivuessaan puu kutistuu ja kostuessaan se laajenee. 
Lämpimiin sisätiloihin kannattaa valita erikoiskuiva (puusepänkuiva) 
lattialauta, jonka kosteus on 6-10 % ja mökkiin tai varastoon mökkikuiva 
(18-22 %) lattialauta. Mikäli lattialaudan kosteus asennushetkellä on 
suurempi, kuin asennustilan keskimääräinen ilmankosteus, tuotteen 
kuivumisen myötä syntyy lattialautojen väleihin rakoja. Suosittelemme, 
että lattialautojen kosteuden annetaan tasoittua ennen asennusta. 

Suositeltava koolausväli lattialaudalle on 400 mm. Aloita ruuvaamalla 
ensimmäinen lauta naaras puoli seinää vasten, niin että seinään jää noin 
10 mm rako. Ensimmäinen lauta voidaan kiinnittää päältä siten, että 
lattialista peittää ruuvin kannan. Seuraavien lautojen kiinnitys tapahtuu 
ruuvaamalla kiinnitysruuvi vinosti uros pontin kiinnitysurasta. 

Laatu 

Talouslaadun tuotteissa sallitaan vikoja. Tyypillisimpiä vikoja ovat oksien halkeamat, mustat oksat, 
pihkataskut ja yksittäiset oksan reiät. Tuote höylätään 32x100 vajaasärmäisestä kuusilaudasta, joten 
taustapuoli on vajaasärmäinen ja naaraspontin alaosa saattaa osittain puutua. Keskimäärin lattialauta on 
kuitenkin laadultaan hyvää. 

Hyvistä syistä – Puumesta palvelee sinua myös verkossa, juuri silloin kun sinä haluat, kellon ympäri, 
vuoden jokaisena päivänä. Tervetuloa ostoksille! 

28x95 PUUMESTA -lattialauta 


