ÕLITATUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND
Kolm põhilist puhastusmeetodit, mida tuleb kasutada regulaarselt.
1. Kuivpuhastamine kuiva mopi või tolmuimejaga – nii kõrvaldad põrandalt
lahtise liiva ja mustuse.
2. Põrandate regulaarne hooldamine põrandaseebi – veelahusega.
3. Põranda hooldamine hooldusõliga.

Kuivpuhastamine
Kuivpuhastamine toimub kuiva mopi või tolmuimejaga. Selle hooldamisega on võimalik
eemaldada lahtine puru.
Märgpuhastus
Märgpuhastuse all mõeldakse põrandate regulaarset hooldamist põrandaseebi ja
veelahuses niisutatud lapiga. Sõltuvalt põranda mustuse astmest tuleb hooldamiseks
kasutada erineva kangusega põrandaseebi lahust. Kuna põrandaseep sisaldab palju
taimseid õlisid, siis ta samaaegselt nii puhastab, kui ka hooldab põrandat. Sobivad
naturaalsed põrandaseebid firmadelt Osmo; Herdins jt.
Hooldusõliga töötlemine
Kui põrand tundub mõne aja möödudes natukene kuiv ja matt, on aeg seda
hooldusõliga töödelda. Enne töötlemist tuleb veenduda, et põrand on puhas ja kuiv.
Kanda õli pintsli, rulli vms. abil ühtlase kihina põrandale ja hõõruda õli kuiva lapiga
põranda sisse. Lasta kuivada ca. 30min. ja kuivatada lapiga üleliigne õli ära. Kui
põrand esimese töötlusega ei ima õli piisavalt sisse, siis korrata mõne tunni möödudes
toimingut. 24 tunni pärast on põrand täielikult kuiv põranda poleerimiseks villase
lapiga. Sobivad kõik turul pakutavad põrandahooldusõlid.
Plekkide eemaldamine
Liiv, tolm, pori jne.

Kuivpuhastus

Toidujäätmed, piim, keefir jne.

5- 20%-line põrandaseebi- vesilahus

Alkohol, kohv, tee jne.

20-25%-line põrandaseebi- vesilahus

Põrandapind on kuiv ja laiguline

Hooldusõliga töötlemine (mitte
tihedamini kui 1-2 x aastas)
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Õlitatud puitpõrandate kasutamine
 Paigalda põranda kaitseks mõlemale poole välisust efektiivsed porimatid.
 Kriimustustest ja asjatustest jälgedest hoidumiseks paigalda mööblijalgade alla
viltpadjakesed.
 Kaitsmaks põrandat toolirataste ning väga suure koormusega aladel kulumise
eest on soovitav kasutada spetsiaalset põrandakaitset.
 Laudparketti ei tohiks paigaldada raskete mööbliesemete alla nagu:
köögimööbel, massiivsed kummutid, klaver jne, kuna laudparkett paigaldatakse
ujuvana ja rasked mööbliesemed takistavad ruumi õhuniiskuse kõikumisel
parketi paisumist ja kahanemist. Sellest tulenevalt võivad tekkida
parketilaudade vahele praod või suvel kõrge õhuniiskuse perioodi ajal võib
parkett kummi paisuda.
 Ruumide temperatuuri vahemik võib kõikuda 18…23°C. ja õhuniiskuse
vahemiku kõikumine aastaringselt 35..60%. RH.
 Suurte koormustega pindadel on soovitav pikema parketi eluea saavutamiseks
põrandaid, kas kord aastas või kahe aasta tagant õlitada uuesti hooldusõliga.
Enne õlitamist tuleb parketipind puhastada põrandaseebiga.
 Põrandaküttega põrandate puhul ei tohi kevadel ja sügisel, kui toimub kütte
sisse ja välja lülitamine, temperatuuri reguleerida ööpäevas rohkem kui 3°C.
 Põrandaküttega põranda puhul tuleb jälgida, et temperatuur parketi pinnal ei

ületaks 24°C. Juhul, kui temperatuur on kõrgem, siis on oht, et parkett hakkab
lõhki kuivama.
 Parketti tohib paigaldada ainult vesipõrandaküttega põrandatele.
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