Puhastus- ja hooldusjuhend
Lakitud puitpõrandad

PUIT

Üldised nõuanded
Tarkett´i unikaalsed põranda puhastus- ja hooldus tooted muudavad hooldamise lihtsamaks ja
aitavad pikendada niigi pika elueaga puitpõrandat. Palun pidage meeles, et erinevatel puuliikidel
on erinevad omadused, näiteks kõvadus, tundlikkus jääkvajumisele ja kriimustustele, värvus jne.
Kõik puitpõrandad muudavad ultraviolet- ja päevavalguse toimel aegalselt värvust. Kirss, mänd
ja eksootilised puuliigid on värvimuutustele kõige tundlikumad.

Sisekliima
Õige sisekliima ja õhuniiskus on olulised, vastasel juhul puitpõrand muudab mõõtmeid rohkem
kui tavaliselt – paisub või kahaneb. Antud küsimuses tuleb eriti tähelepanelik olla uusehitiste
puhul. Ehituskonstruktsiooni niiskus ja suvine õhuniiskus nõuavad head ventilatsiooni.
Sisekliima suhteline õhuniiskusk peaks olema 30-60% RH. Kütteperioodil võib õhk vahel olla
liiga kuiv (alla 30% RH). Sellisel juhul peab kasutama õhuniisutajat.

Puhastamine
•

Iagapäevane puhastamine eeldab põranda pühkimist – kuiva mopi
või tolmuimejaga.

•

Hoolikamaks puhastamiseks kasutaga niisket puhastuslappi.
Kiudmopi otsad jätavad liiga palju vett endast maha, seega pole
neid soovitatav kasutada. Lisage mõned tilgad Tarkett Bioclean
või kerget ammoniaagivaba sünteetilist pesuainet vette.

•

Soovitame põrandat hooldada Tarkett Lacquer Refresher´iga, mis tagab hõlpsasti
puhastatava põranda ning pikendab lakikihi eluiga. Tarkett Lacquer Refresher on
unikaalne vesialuseline keskkonnasõbralik puhastus- ja hooldusvahend, mis võimaldab
värskendada lakitud pinda. See puhatstab ja jätab kaitsva kihi samaaegselt. See takistab
libisemist, ei sisalda vaha ega muutu kollakaks.

Jätke mustus sissepääsualasse
Kruus, mustus ja niiskus on iga puidu vaenlased. Kvaliteetsed uksematid väljaspool ja seespool
välisust aitavad vähendada hoolduse vajadust. Mööbli jalad kaitsepatjadega vähendavad riski
plekkide ja kriimustuse tekkimisel põrandale.

Plekkide eemaldamine
Üldiselt tuleb plekid eemaldada nii kiiresti kui võimalik, enne kui need jõuavad kuivada ja
settida. Teisisõnu, pühkige puhtaks välja väänatud lapiga. Tutvuge plekkide eemaldamie
juhisega, et teada millist puhastusainet võite kasutada.

Plekid:

Eemaldaja:

Puuvili, marjad, mahl, karastusjoogid, õlu, Kerge
vein, piim, koor, kohvi, tee

ammoniaagivaba

pesuainelahus

leiges

vees,

sünteetiline
nagu

näiteks

Tarkett Bioclean.
Rasv, šokolaad, vahukoor, kummi jälg, õli, Pesuainelahus
tõrv, asfalt
Tint, viltpliiats, viks, värv, vävipliiatsid

Denatureeritud alkohol

Uriin, okse

Kerge ammoniaagivaba sünteetiline pesuaine
lahus leiges vees, nagu näiteks Tarkett
Bioclean.

Veri

Külm vesi

Proteco pinnatöötluse süsteem omab ühtset valikut puhastus- ja hooldus tooteid, mis on
spetsiaalselt välja arendatud Tarkett´i puitpõrandatele igapäevaseks ja perioodiliseks
hooldamiseks. Garanteerimaks parimat tulemust, kasutage ainult Tarkett´i tooteid ning järgige
hoolikalt kasutusjuhiseid.

Lisateabe saamiseks külastage meie lehekülge: www.tarkett.com

