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LAKITUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND 
 

 

Kolm põhilist puhastusmeetodit, mida tuleb kasutada regulaarselt. 

1. Kuivpuhastamine kuiva mopi või tolmuimejaga – nii kõrvaldad põrandalt 
lahtise liiva ja mustuse. 

2. Mustuse eemaldamine neutraalse puhastusvahendi lahusega 

3. Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult 
harva (välja arvatud talvel, kui on oht, et õhuniiskus ruumis langeb alla lubatud 
normi, tuleb pragude tekkimise vältimiseks põrandat tihedamini niisutada) 

 

Plekkide eemaldamine 

Kui põrandal on plekk, proovi seda eemaldada pehme puhastusvahendiga, mis ei 
sisalda ammoniaaki; näiteks vala soojasse pesuvette nõudepesuvahendit. Kui see ei 
aita, saad tõrksate plekkide eemaldamiseks abi järgnevast tabelist. Kangeid 
plekieemaldusvahendeid kasutades ole ettevaatlik, sest suur kogus ja hoolas 
nühkimine võivad lakkpinda kahjustada. 

Asfalt, kumm, õli, kingakreem, nõgi. 
Raskesti eemalduvad šokolaadi- ja 

rasvaplekid. 

Puhastuspiiritus 

Joonistuspliiats, huulepulk, tint. Tärpentiin ja vesi 1:1 

Küünlarasv, närimiskumm. Lase hanguda ja aseta plekile jääkott, 
seejärel eemalda ettevaatlikult 

kraapides. 

Veri Külm vesi 
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Lakitud 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 parketi pikema eluea saavutamiseks 
põrandaid, kas kord aastas või 2 aasta tagant lakkida, kasutades selleks 
veebaasil baseeruvaid lakke. 

 Kindlasti ei tohi põrandaküttega põrandaid lakkida kütteperioodi ajal. Enne 
lakkimist tuleks parketi lakipind karestada. 

 Kindlasti tuleb põrand katta uuesti lakiga, kui parketipinnale on tekkinud 
mehaanilised vigastused, et kaitsta pealmist väärispuidukihti.  

 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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