Puhastus &
hooldusjuhend

Kõvavaha Õli
Eelnevalt viimisteletud Puitpõrandad

Et kaitsta oma kõvavaha õlitatud puitpõrandaid ja ennetada nende vananemist - Tarkett soovitab
kasutada puhastus- ja hooldustooteid OSMO´lt.
Puhastamine
- Igapäevane mustus eemalda tolmuimejaga või kuiva mikorkiud mopiga
- Veelgi põhjalikumalt ja õrnalt puhastades kasutage OSMO „Wash and Care” (8016)
segatuna veega.
- Ärge laske veini, kohvi, värvi jne. pritsmetel/tilkadel jääda põrandale, vaid puhastage
need koheselt.

Värsekandamine
- Puhastage põrand nagu kirjeldatud üleval.
- Kandke õhukene kiht OSMO „Liquid Wax Cleaner´it”, mis jätab kauakestva kaitse koos
suurepärase pleki kaitsega (Läbipaistev 029 ja valge 3087).
- OSMO „Liquid Wax Cleaner” on samuti suurepärane puhastusaine.

Uus töötlus
- Kui kohtparandus või uuesti ülitamine on vajalik, siis kasutage OSMO „Polyx®-oil” (3062).

Lugege OSMO kasutusjuhendeid korralikult enne toodete kasutamist.

Jätke mustus sissepääsu
Peatage mustus korralikku ja efektiivset porimatti kasutades. Mida vähem mustus pääseb ruumidesse, seda
vähem peate puhastama. Pidage meeles, et abrasiivsed osakesed kriimustavad ja kahjustavad piutpõrandat.

Siseruumi kliima
Õige siseruumi kliima ja õhuniiskus on väga olulised, vastase juhul puitpõrand võib muuta kuju tavalisest rohkem.
Peaksite pöörama sellele erilist tähelepanu uusehituse puhul. Niiskus hoone konstruktsioonis ja tavaline suvine
õhuniiskus nõuavad head ventilatsiooni, ja võimalik et ka kütet. Suhteline õhuniiskus siseruumides võiks olla 3060% RH. Kütteperioodil võib olla jälle liiga kuiv (vähem kui 30% RH), sellisel juhul soovitame õhuniisutajaid.

ETTEVAATUST!
Võib esineda risk isesüttimisel, kui naftasaadused on kokkupuutes
tekstiiliga. Õlised riidelapid tuleb koheselt panna vee alla või põletada.
Juhul kui õli peaks sattuma silma, loputage koheselt puhta veega. Hoida
lastele kättesaamatus kohas.

Üldised nõuanded
Osmo puhastus- ja hooldustooted kõvavaha õli põrandatele muudavad hoolduse lihtsaks ja pikendavad niigi
pikaealist puitpõrandat. Palun pidage meeles, et erinevatel puuliikidel on erinevad omadused, nagu näiteks
kõvadus, jääkdeformatsiooni- ja kriimustus tundlikkus, värv jne. Kõik puitpõrandad muudavad aeglaselt värvi, kui
need on avatud valgusele.

Plekkide eemaldamine
Tarkett´i kõvavaha õliga töödeldud puitpõrandad on väga hea plekikindlusega. Üldine reegel nõuab plekkide
kohest eemaldamist, enne nende kuivamist ja settimist puitpõrandasse. Pärast pühi puhta hästi välja väänatud
lapiga. Uurige pleki tabelit, et teada millist eemaldajat millise pleki puhul kasutada.

Plekk:

Eemaldaja:

Puuviljad, marjad, mahl, karastusjoogid,
õlu, vein, piim, koor, kohv, tee
Šokolaad, rasv, vahukoor, kummi jäljed,
õli, tõrv, asfalt
Tint, viltpliiats, šabloon, viks, värv,
värvipliiats
Uriin, okse
Veri

Osmo Wash and Care
Osmo Liquid Wax Cleaner / Spray
Osmo Liquid Wax Cleaner / Spray
Osmo Wash and Care
Külm vesi

> Rohkem informatsiooni leiate www.tarkett.ee
> Rohkem informatsiooni Puhastusest & Hooldusest Tarketti kõvavaha õlitatud puitpõrandatele ja
viimastest soovitustest leiate www.osmo.ee

