
Laminaadi hooldamine ja väärtuse säilitamine

Paradori laminaatpõrandad on kaetud melamiinvaiguga 
ja on eriti vastupidavad. Et saaksite uuest põrandast 
pikemat aega rõõmu tunda on siin mõned näpunäited 
põranda väärtuse säilitamiseks, puhastamiseks ja 
hooldamiseks:

Kahjustuste vältimine
Nagu kõigi muude põrandakatete puhul, peaksite ka 
laminaatparketti mustuse eest kaitsma, kasutades 
selleks sobivaid porimatte (joonis 1).
Laminaatpõrandate kaitsmiseks kriimustuste eest, tuleb 
tooli- ja lauajalgade alla ning mööbli alla paigaldada alati 
sobivad pehmed vildist padjad (joonis 2).
Kontoritoolidel ja laudadel peaksid olema pehmendused 
ja sobivad rattad (vastavalt standardile EN 12529) 
(joonis 3). Tihedalt kasutatavates kohtades on võimalus 
põrandat kaitsta ka sobivate mattidega (saadaval 
kontoritarvete kauplustes). Laminaatparketti pole vaja 
vahatada, kuna sellised meetmed ei parandada põranda 
välimust ega vastupidavust.
Soovitame laminaatpõrandat korrapäraselt puhastada 
tolmuimeja või harjaga. Kergelt ni iske lapiga 
puhastamine peaks toimuma ainult suurema mustuste 
korral. Sel juhul on oluline, et lapp oleks korralikult välja 
väänatud ja laminaadi pinnale ei jääks seisvat vett, ega 
jääks pärast pesu märjaks.

Laminaadi heaks toimimiseks sobivad tingimused:
- suhteline õhuniiskus ruumis 35–60%
- Vältige liiva ja mustust põrandal
- Pühkige koheselt põrandal seisev vedelik
- Peskke põrandat ainult kergelt niiske lapiga
- Ärge kasutage abrasiive, põrandavaha, aurupuhastajaid ega poleerimisvahendeid. Muu 

hulgas rikuvad need põranda välimust
- Paigaldage toolidele, laudadele ja mööbli jalgadele vildist padjad. Kontoritoolidel 

peaksid olema pehmed rattad, vastasel juhul kasutage nende all sobivaid põrandamatte
- Ärge kasutage aurupesureid
- Palun kasutage Paradori tootevaliku puhastus- ja tavapäraseid hooldusvahendeid

Puhastus pärast ehitustegevuse lõppu
Eemaldage puurimistolm ja lahtised osakesed harja ja tolmuimejaga. Parador 
liimieemaldajaga saate eemaldada võimalikke liimijälgi. Selleks kandke lapile 
liimieemaldaja ja puhastage määrdunud piirkonnad. Seejärel pesta kergelt niiske lapi ja 
puhta veega (väänake riie korralikult välja ja vältige seisvt vett laminaadi pinnal).
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Regulaarne puhastamine
Eemaldage tolm ja mustus harja ja tolmuimejaga. Peske tugevam mustus niiske lapiga. 
Raskema mustuse korral peske põrand laminaadile sobiva pesuvahendiga ja niiske lapiga. 
Veenduge, et laminaadi pinnale ei jääks seisvat vett.

Raskesti eemaldatavad plekid
Plekid, mille on põhjustanud näiteks kingakreem, lakk, tõrv, õli, rasv, tint ja huulepulk, saab 
proovida eemaldada lahustiga immutatud lapiga. Selleks sobivad näiteks atsetoon, 
küünelakieemaldaja või lakibensiin. Järgige ohutusjuhiseid ja kasutage neid vahendeid 
ainult kahjustatud piirkonnas koos väikese koguse lahustiga. Selleks et vältida kahjustuste 
tekkimist liiga kange lahuse kasutamisest on soovitav proovida puhastusvahendit varjatud 
piirkonnas. 

Kriimustuste parandamine
Pisemate kriimustuste parandamiseks kasutage Paradori viimistluskomplekti. Tutvuge 
enne põhjalikult Parador viimistluskomplekti kasutusjuhendiga. Vajadusel korrake  
protsessi mitu korda. Pärast kasutamist peske parandatud koht niiske lapiga.
Tugevamalt kahjustatud kohti saab parandada, kui kasutate paranduspastat. Selle 
kasutamisel tutvuge enne kasutusjuhendiga.

Sisekliima tingimused
Materjali paigaldamise ajal ja hilisema ekspluatatsiooni käigus tuleb hoida stabiilseid 
sisekliima tingimusi. Sellega hoiate ära juhitamatute reaktsioonide tekkimist (näiteks 
materjali kahanemine/paisumine/kaardumine/pragunemine), mis võivad olla pöördumatu 
iseloomuga. 

• Ruumi õhutemperatuur: 18-24 °C
• Põranda pinnatemperatuur: 18-27°C
• Põranda pinnatemperatuuri muutus võib ööpäevas olla maksimaalselt 3°C. 
• Ruumi suhteline õhuniiskus: 40-60%
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