Kasutus- ja hooldusjuhend
Õige hoolduse korral peab puitpõrand kaua vastu, säilitab oma loomulikkuse ja valmistab
rõõmu aastakümneid. Eri puiduliigid ja eri viisil töödeldud parketid nõuavad teatud
tingimusi ja hooldust. Kui järgid järgmisi lihtsaid juhiseid ja soovitusi, on tagatud
põranda kvaliteedi säilimine ja hea väljanägemine pikaks ajaks.
Kõige tähtsamad põhimõtted:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

õiged niiskus- ja temperatuuritingimused, tuulutamine, õhuniiskus
uksematid mõlemal pool välisust
esikus plastmatid kingade alla veekahjustuste vältimiseks
napp vee kasutamine koristamisel
viivitamatu plekkide eemaldamine
vilt mööbli jalgade alla.

Toaõhk ja temperatuur
Põhjamaistes tingimustes peab puit õhuniiskuse suure varieerumise tõttu rasket koormust
taluma. Sellepärast on tähtis, et õhu suhtelist niiskust ja temperatuuri hoitakse võimalikult
ühtlastena. Toaõhu suhtelist niiskust soovitatakse hoida tasemel 40-60% ja temperatuuri
18-24°C. Põrandakütte puhul ei tohi põranda pinnatemperatuur ületada 27° C ning järgida
tuleb tootjaopoolseid spetsiifilisi paigaldusjuhendeid. Samuti tuleb põrandakütte puhul
arvestada asjaoluga, et põranda temperatuur ei tõuseks/langeks üle 5°C ööpäevas. Puidu
reageerimist temperatuuri- ja niiskustingimustele nimetatkse “puidu elamiseks”. Kui teie
kodus tingimused märkimisväärselt soovituslikest erinevad, võib parkett kuivada või
paisuda, tekkida võivad praod, põrand võib kummi tõmbuda jne. Vormimuutusi saad
vähendada, kasutades õhuniisutit kuival ajal ja ruume piisavalt küttes ja tuulutades
niisketes tingimustes. Toodud temperatuuri- ja õhuniiskusnäitajad on parimad ka inimese
enda tervisele, seega hoolides enda tervisest, hoolitsed ühtlasi ka põranda “tervise” eest.
Kriimustuste vältimine
Põranda kaitsmiseks kriimustuste ja mõlkide eest peab kasutama mööbliesemete jalgade
all vilti. Kohe tuleks eemaldada põrandale sattunud liiv ja teised abrassiivsed ained.
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LAKITUD PÕRAND
Kasuta mõlemal pool välisust uksematti, et vältida põrandale liiva ja muu lahtise mustuse
kogunemist. Eemalda liiv ja tolm tolmuimeja või harjaga. Kui soovid põrandat
põhjalikumalt puhastada, pühi põrandat kuivaks väänatud mopiga. Pesuveele võid lisada
tilga neutraalset pesuvahendit. Kasuta puhastamiseks vett väga mõõdukalt. Kui põrandale
siiski satub vedelikku, pühi see kiiresti ära. Lakitud parketi hooldamiseks ei soovitata
kasutada vahatamist, sest heas korras lakkpind on parketile parim kaitse.
Mitmesuguste plekkide eemaldamine
Eemalda plekid kohe värsketena. Puhastusvahendina võid kasutada järgmisi aineid:
● Puuviljad, marjad, mahl, piim, koor, karastusjoogid, õlu, vein, kohv, tee, uriin
- sünteetiline puhastusvahend
● Šokolaad, rasv, õli, kingakreem, kingajäljed, tõrv, pigi – mineraaltärpentin
● Värvilint, paljundustahm, korrektuurvärv, pastapliiats, tint, huulepulk tehniline piiritus
Remont
Kui lakikord on paiguti kulunud või tuhmunud, võib parketti lihvida ja uuesti lakkida.
Parandada saab vaid tervet põrandat korraga, kohtparanduse tegemine lakitud põrandal ei
anna väga häid tulemusi. Põranda lihvimise ja lakkimise soovitame lasta teha asjatundjal,
mis tagab õigete spetsiaalsete tööriistade ja töövõtete kasutamise.
ÕLITATUD PÕRAND
Kasuta mõlemal pool välisust uksematte, et vältida põrandale liiva või muu lahtise
mustuse kogunemist. Eemalda põrandale sattunud liiv ja teised kriimustavad ained kohe.
Kasuta parkettpõrandate hooldusel väga mõõdukalt vett ja pühi põrandale sattunud
vedelik kiiresti ära. Regulaarseks puhastamiseks kasuta pesu- ja hooldusvahendi
kontsentraati Osmo Color Wisch-Fix ja vajadusel hooldus- ja puhastusvaha Osmo Color.
Tutvu hoolega teiste hooldusvahendite pakkidele trükitud juhenditega – kasutada ei tohi
happelisi puhastusaineid kuna need puhastavad puidult ära ka puitu kaitsva õli ja vaha.
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Puhastus kodudes
Tavaliseks hoolduseks piisab tolmuimejast. Põrandat võib vajadusel pühkida niiske lapi
või lühikesenarmalise mopiga. Lisa pesuveele pesu- ja hooldusvahendi kontsentraati
Wisch-Fix vastavalt paki doseerimisjuhistele. Eemalda raskesti eemaldatavad plekid
hooldus- ja puhastusvahaga.
Puhastus avalikes ruumides
Pühi põrandat iga päev harjaga ning vastavalt vajadusele ka niiske lapi või
lühikesenarmalise mopiga. Lisa pesuveele pesu- ja hooldusvahendi kontsentraati pakile
trükitud juhendi kohaselt. Eemalda raskesti eemaldatavad plekid ja töötle põrandat
vajaduse korral hooldus- ja puhastusvahaga. Lisainfot mitmesuguste eriotstarbega
ruumide hoolduse kohta saad toote müüjalt.
Plekkide eemaldamine
Tugevate plekkide eemaldamiseks on tootevalikus puhastusvahend Osmo Color Spray,
mis kantakse puidule pihustiga. Peale puhastusvaha pealekandmist lastakse ainel 5-10
minutit toimida, seejärel pind puhastatakse lapiga. Kui plekk jääb endiselt puidule, siis
soovitame musta kohta hõõruda punase poleervildiga, et mustus pinnalt lahti saada.
Seejärel tuleb pind uuesti lapiga puhastada, et lahtine mustus eemaldada. Vajadusel
kantakse puhastatud pinnale uus kiht värvitut puitpõrandate õlivaha.
Juhul, kui plekki ei ole võimalik eemaldada Osmo Color Spray-ga, saab seda teha käsitsi
õrnalt lihvides. Selleks soovitame kasutada lihvpaberit karedusega 150. Lihvitud pind
õlitada kaks korda värvitu puitpõrandate õlivahaga, lastes esimesel õlikihil kuivada 12
tundi ja teisel kihil 24 tundi.
Perioodiline hooldusõlitus
Õlitatud põrandat on tunduvalt lihtsam remontida kui lakitud põrandat – piisab põranda
puhastamisest ja üle õlitamisest, lihvida pole vaja. Õlitatud põranda eeliseks on see, et
tekkinud vigade parandamiseks ei pea kogu põrandat jälle üle õlitama – piisab rohkem
kulunud kohtade nagu näiteks kõndimisteed, künniste esised jne. õlitamisest.
Küll aga peab teostama hooldusõlituse kodudes hiljemalt 2 aasta jooksul peale
kasutuselevõttu, avalikes ruumides soovitame töödelda õlitatud põrandat kord 0,5-1. aasta
jooksul või vastavalt vajadusele puupõrandate õlivahaga juhindudes pakendil olevast
juhisest. Põranda lihvimine ei ole vajalik, kui tekkinud ei ole tugevaid kriimustusi,
plekke, mida on käsitsi võimatu eemaldada vms.
Hooldusõlitust on võimalik teostada kahel viisil: käsitsi ja poleermasinaga.
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Puhastage eelnevalt pind täielikult lahtisest mustusest, kasutades tolmuimejat või harja.

Enne õlitust kindlasti peske põrand, kasutades pesuvees hooldusvahendi kontsentraati
Osmo Color Wisch-Fix. Veenduge, et põrand on peale puhastamist täiesti kuiv.
Juhul, kui teie põrand on väga määrdunud ning käsitsi pestes enam puhtaks ei lähe, on
soovitav teha põrandale süvapuhastus Osmo Color hooldus- ja puhastusvahaga kasutades
poleermasinat.
Käsitsi õlitamisel kasutage selleks tugevate harjastega pintslit. Valage veidi Osmo Color
puitpõrandate õlivaha põranda pinnale ning hõõruge see piki puidusüüd ühtlaselt laiali.
Kui teil on põrand toonitud valge õliga, soovitame kasutada valge pigmendiga hooldusja puhastusvaha koodiga 3087. Jälgige hoolikalt, et põrandale ei satuks korraga liiga palju
õli. Põranda kuivamisaeg käsitsi õlitamisel on 12-24 tundi.
Poleermasinaga õlitades soovitame kasutada valget poleervilti ja Osmo Color värvitut
õlivaha koodiga 1101. Kui teil on põrand toonitud valge õliga, soovitame kasutada valge
pigmendiga hooldus- ja puhastusvaha koodiga 3087. Valage veidi õli põrandale ning
kasutades poleermasinat, õlitage kogu põrand ühtlaselt. Põranda kuivamisaeg on
keskmiselt 8-10 tundi.
Töötlemisvajadus sõltub muidugi alati ruumide otstarbest. Näiteks köögis ja koridoris
võib olla vaja põrandat paiguti ka sagedamini õlitada.
Võimaluse korral soovitame ruume kuivamise ajal tuulutada, nii kuivab õli pind
kiiremini. Samuti peaks olema ruumis keskmine õhutemperatuur 18-24°C. Õlitamise
ajaks ei pea olema põrandaküte välja lülitatud.
NB! Soovitame tellida hooldusõlituse teenust oma ala professionaalidelt! Põranda
professionaalne hooldamine tagab põrandale parima lõpptulemuse ja kauakestva hea
välimuse.
RM Stuudio OÜ-lt saab tellida hooldusõlitust, pöördudes meie poole e-maili teel
info@rmstuudio.ee või külastades meie salongi aadressil Pärnu mnt. 110, Tallinn.
Lisainfo telefonilt 650 1200, Tallinn.
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