Hooldusjuhend õlitatud parketile

tegevus
hooldus

toode
LOBA® Cleaner

märkused
igapäevane puhastamine (lahustada 50-100ml/10l)

LOBA® ParkettSoap
LOBA® ParkettOilDeluxe/
ParkettOil Pro
LOBA® NatureOil

Igapäevane puhastamine (lahustada 50-100ml/10l)
Hooldusõli, lahustibaasiline

süvapuhastus

LOBA® ParkettSoap

(lahustada vees 1:2)

ÜLDIST

Puit on looduslik materjal. Puit kohaneb ruumi suhtelise niiskusega ja vastavalt muutuvad
tema mõõdud.
Kütteperioodil väheneb suhteline õhuniiskus märgatavalt, samuti väheneb puidu enda
niiskus, puit tõmbab kokku. Mida kauem ja tugevamalt köetakse, seda kuivemaks muutub
õhk ja laiemaks vahed laudade vahel. Tavaliselt on vahed kõige suuremad kütteperioodi
lõpul. Suve lõpuks on praod jäänud väikseks või hoopis kadunud.
Pragude tekkimise vältimiseks peaks suhteline niiskus olema üle 45% RH. Selleks
soovitame vajadusel kasutata õhuniisutajat. Ruumi temperatuuril 20°C ja suhtelise
õhuniiskuse 50% RH juures on kõige paremad tingimused puitpõrandatele aga samuti ka
inimese terviseks ja heaoluks.

Hooldusõli, vesialuseline

Põrandaküte.
Tuleb jälgida, et põrandakütte puhul põranda pinna temperatuur ei oleks kõrgem kui 26°C.
Võrreldes kesk- või ahjuküttega on pragude tekkimine põrandakütte puhul sagedasem.
Puiduõlid
Õlitamine kaitseb puitu vee ja mustuse eest. Õlitamisel jäävad puidupoorid avatuks.
Õlitatud põranda paremaks kaitsmiseks määrdumise vastu aitab vahatamine. Värskelt
õlitatud põrand ei ole kasutamisvalmis 24 tunni jooksul. Esimese 7 päeva jooksul
koristamisel vett mitte kasutada.
Ettevaatlik kasutamine esimestel päevadel peale õlitamist pikendab märgatavalt õlitatud
põranda eluiga. Põrand on valmis koormuste talumiseks 8-14 päeva peale õlitamist.
Õlitatud põrand kulub loomulikult põranda kasutamisel. Õlitatud põranda kulumiskindluse
suurendamiseks on vajalik korrapärane hooldamine (DIN 18356). Pikaajaline koormus
võib lõpuks õlitatud pinna ära kulutada, siis tuleb põrand lihvida ja uuesti õlitada. Õlitatud
põrandaid võib hooldada ka osaliselt, hooldust tehakse enam kulunud kohtadele.
ESMANE PESU

Kasutada universaalset pesemisvahendit LOBA Cleaner

ESMAHOOLDUS

Puhtale ja kuivale põrandale kanda õhuke kiht LOBA NatureOil, LOBA ParkettOil või
LOBA ParkettOil Pro ja poleerida valge vildiga kohe peale pealekandmist ca 10 - 15
minuti pärast.

HOOLDUS
Pesu
Põranda kuivpuhastus harja, mopi või tolmuimejaga. Mustus ja tolm on sama toimega nagu
liivapaber ja seepärast tuleb see kohe eemaldada. Vajaduse korral (rohkem määrdunud
kohad, plekid jne) pesta põrandat niiske mopiga, mida on loputatud ja väänatud LOBA®
Cleaner või LOBA ParkettSoap lahuses. Sellisel puhul saab põrand pestud ja hooldatud
ühekorraga.
Hooldus
Hooldust võib teha ka osaliselt, ainult rohkem kulunud kohtadele. Puhtale ja kuivale
põrandale kanda õhuke kiht LOBA® NatureOil, LOBA ParkettOil või LOBA ParkettOil
Pro ja poleerida valge vildiga kohe peale pealekandmist ca 10 - 15 minuti pärast.
Põrand on valmis kasutamiseks peale kuivamist üleöö, ca 8-12 tunni pärast.
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Kergete kahjustuste parandamine
Kergemate kahjustuste parandamiseks, ka osaliseks parandamiseks võib kasutada LOBA
ParkettOil või LOBA Nature Oil. Sellisel juhul tuleb esmalt eemaldada mustus ja vanad õli
ja vaha jäägid kasutades selleks LOBA WaxRemover’it või LOBA ParkettSoap’i ja rohelist
vilti. Pesta puhtas vees loputatud lapiga. Pärast kuivamist töödelda kahjustatud koht LOBA
NatureOil, LOBA ParkettOil või LOBA ParkettOil Pro hooldusõliga. Soovi korral võib kanda
põrandale teise kihi hooldusvahendit, kuid alles peale esimese kihi täielikku kuivamist,
vähemalt 12 tundi pärast.
Suuremate kahjustuste parandamine
Suuremate kahjustuste korral, ka osalisel parandamisel tuleb põrand uuesti õlitada.
Eemaldada mustus ja vana vaha jäägid kasutades selleks LOBA WaxRemover’it või
LOBA ParkettSoap’i (vahekorras 1 osa seepi: 2 osa vett) ja rohelist vilti. Peale vana õlikihi
mahavõtmist pesta põrand üle puhtas vees loputatud lapiga. Kui põrand on kuivanud, tuleb
see uuesti õlitada. Soovi korral võib kanda põrandale kaks kihti hooldusõli, parem variant
oleks õlitada need kohad varem kasutatud põrandaõliga.
Süvapuhastus

Mehhaaniline või käsitsi tehtav süvapuhastus on vajalik väga määrdunud ja parkunud
põrandal kui tavaline pesu mustust ei eemalda.
Süvapuhastuseks kasutage LOBA WaxRemover’it või LOBA ParkettSoap’i lahust (1osa
ParkettSoap: 2 osa vett). See lahus kantakse põrandale, lastakse veidi aega mõjuda ning
seejärel töödeldakse LOBA rohelise vildi või harjaga. Lahuse mõjul ligunenud ja lahti tulnud
mustus ja lahuse jäägid eemaldatakse puhtas vees loputatud lapiga. Kuiv ja puhas põrand
õlitada uuesti.

NB!

Süvapuhastust teha nii harva kui võimalik.
Käeolev juhend sisaldab ainult soovitusi, mis tuginevad pikaajalistele kogemustele, kuid ei
ole siduv ega anna garantiid lepinguliseks õigussuhteks või lisakohustusteks.,

LOBA GmbH & Co. KG. Maaletooja OÜ LINNUSILM
PÕRANDASTUUDIO Pärnu mnt. 142. Tallinn,
tel/faks 6 115 621
linnusilm@parkett.ee
www.parkett.ee

