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1.3.2 Lattian vahaus1.3.2 Lattian vahaus

• Allbäckin pellavaöljyvaha (riittoisuus yhdellä käsittelykerralla 
n. 30m2/l, 2dl riittää n. 6m2) 
241-73-

• Taloussieni, froteepyyhe ja puuvillarätti

Näitä tarvitset: 

Pinnan tulee lähtökohtaisesti olla pellavaöljyä imevä, mutta 
pellavaöljyvaha kiinnittyy myös muille pinnoille. Muilla pinnoilla 
väristä saattaa tulla epätasainen. Ennen kuin aloitat, varmista ettei 
maalattavalle pinnalle jää hiomapölyä, eikä pinta ole kostea tai 
rasvainen. Poista pinnasta kaikki vanha maali tai pintakäsittely ja täytä 
tarpeen mukaan suuremmat kuopat tasoitteella.

Uudet höylätyt pinnat voidaan vahata suoraan. Jos pinta hiotaan, 
käytä hienoa 120–180:n hiomapaperia hiomatavasta riippuen. 
Hio viimeinen kerta puun syiden suuntaisesti. Ohuesti levitettävä 
pellavaöljyvaha ei peitä rumia hiomajälkiä. 

Ennen aloitusta: 

Vahan kuivumiseen vaikuttaa ilmankosteus, lämpötila ja valon määrä. 
Hyvissä olosuhteissa kuivumisaika on 24 tuntia (lämpötila yli 20° C 
ja ilmankosteus alle 60%). Oksakohtien kuivuminen voi kestää jopa 2 
viikkoa.

Kuivuminen:

Pellavaöljy on höyrystyessään itsesyttyvää, joten hävitä kaikki 
huokoiset rätit polttamalla tai huuhtele ne ennen jäteastiaan 
laittamista.

Työturvallisuus:

Käytä pellavaöljysuopaa siveltimien ja astioiden puhdistamiseen. 
Maalauskertojen välissä voit pestä siveltimen tai laittaa sen raakaan 
pellavaöljyyn tai veteen. Pellavaöljysuopa ei ole itsesyttyvää.

Välineiden puhdistus:
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Pellavaöljyvahaus on kertakäsittely. Uudelleenkäsittely ja paikkaus 
tulee hoitaa aikaisintaan kuukausi vahauksen jälkeen. Vahaa ei tule 
ohentaa. Kirkasta vahaa voi käyttää jo vahatun pinnan ehostamiseen 
tai kulutuskestävyyden parantamiseen.

Levitä vahaa hankaamalla pinnalle joko karhealla sienellä tai karhealla 
puuvillarätillä. Muutaman minuutin imeytymisen jälkeen, ylimääräinen 
vaha tulee poistaa hankaamalla esimerkiksi froteepyyhkeellä. Kiillota 
pinta pyyhkeellä tai rätillä. Jos tavoittelee läpikuultavampaa pintaa voi 
vahan levittää suoraan ohuelti puuvillarätillä.

Vahattua pintaa tulisi voida koskettaa heti käsittelyn jälkeen. 
Tahmainen pinta vaatii lisää hankausta ja ylimääräisen vahan poistoa. 
Lopputuloksen tulee näyttää tasakiiltoiselta ja elävältä. Vahauksen 
jälkeen pintaa ei kannata heti paikkailla, koska lopputuloksesta saattaa 
tulla epätasainen.

Työohje: 
Voit koristevahata pintoja tuodaksesi puiden syitä esille.

Poista aina kaikki ylimääräinen vaha, kun olet levittänyt ja hangannut 
vahan pintaan.

Tee uudelleenvahaus aikaisintaa kuukauden kuluttua ensivahauksen 
jälkeen.


