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LAKITUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND 

 
Lakitud parketi hooldamisel tuleb järgida allpool järgnevaid juhiseid. 
1. Igapäeva puhastuseks kasuta tolmuimejat (kasutada parketi otsikut), millega eemaldad 

lahtise liiva ja mustuse. Tee seda võimalikult tihti, kuna liiv ja muud tahked osakesed on 
abrasiivsed ja kahjustavad laki pinda.  
Selleks, et vältida suurema mustuse tuppa toomist paigalda põranda kaitseks mõlemale 
poole välisust efektiivsed porimatid.  
Mööblile paigalda parketi kaitseks vildid/ kaitsepadjad ja pidevalt liigutataval mööblil 
uuenda neid aegajalt.  
Toolirattad peavad olema varustatud pehmete rullidega (tüüp W) või kasutage põranda 
kaitseks spetsiaalset matti. 
 

2. Kohatine mustus eemalda hästi välja väänatud lapiga, mis on niisutatud veega või 
neutraalse puhastusvahendi lahusega (nt.Tarkett Biocleaner).  
Kui esineb plekke, mida ei saa eemaldada parketipuhastusvahendiga, siis kasuta 
vahendeid , mis ei sisalda ammoniaaki; näiteks vala sooja pesuvette 
nõudepesuvahendit. Kui see ei aita, saad tõrksate          plekkide eemaldamiseks abi 
järgnevast tabelist. Kangeid plekieemaldusvahendeid kasutades           ole ettevaatlik, sest 
kasutatav vahend ja hoolas nühkimine võivad lakipinda kahjustada. 

Põrandale sattunud vedelikud pühi alati kohe, kuna need kahjustavad laki pinda.  
Pikemalt seisnud vedelik muudab laki pinna nõrgaks ja niiskus pääseb puitu, mille 
tagajärjel tekivad lõhed ja puit tumeneb. Punane vein, peedimahl, mustikas, kohv, tee ja 
muud värvilised vedelikud muudavad pikemal seismisel laki tooni ja jääb plekk. 
Lillepotid, mis on asetatud põrandale võivad samuti tekitada niiskuskahjustuse 

 
3. Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult harva hästi välja 

väänatud niiske lapi või mopiga. Pikkade narmastega mopi otsad jätavad liiga palju vett 
endast maha, seega pole neid soovitatav kasutada. Põrand peab olema kuiv 1 minutiga. 
Ära kasuta lakitud pinnal vahasid või õlisid sisaldavaid pesuvahendeid, kuna neis olev 
õli/vaha sadestub laki pinnale ja muutub kleepuvaks. Ära kasuta aurupesurit, kuna sealt 
väljuv aur on kuumem kui 27c. Veendu, et robottolmuimejat pesemiseks kasutades 
põrand liiga märjaks ei jääks. Põrand peab olema kuiv 1 minutiga 
Eriti ettevaatlik tuleb niisket puhastamismeetodit kasutades olla pöögi ja vahtra 
parkettide puhul, kuna need dekoorid on väga tundlikud niiskusele. 
 

Plekk Eemaldamine 
Asfalt, kummi, õli, kingakreemi, nõgi, 
raskesti eemalduvad šokolaadi- ja 
rasvaplekid 

Puhastuspiiritus 

Joonistuspliiats, huulepulk, tint Tärpentin ja vesi 1: 1 

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

Veri Külm vesi 
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4. Lakitud põranda värskendamiseks ja mikropragude täitmiseks kasutage 1-2x aastas laki 
pinna värskendajat (nt Tarkett Laquer Refresher). See puhastab ja jätab kaitsva kihi 
samaaegselt, takistab libisemist, ei sisalda vaha ega muutu kollakaks. Laki hooldus 
annab parema kaitse puidule 

 
5. Lakitud parketti saab uuendada lihvides vana kaitsekihi täielikult masinaga maha ja 

lakkides kogu põranda uuesti. 
 

   Ruumikliima tingimused 
 
 Ruumi õhutemperatuur peab olema vahemikus 18-24c, vajadusel tuleb õhku jahutada / 

kütta. 
 Parketi pinnatemperatuur peab olema vahemikus 18-27°C.  

Kaitse parketti otsese päikesevalguse eest (kardinad, rulood, UV-kaitsekiled), 
põrandakütte korral arvesta, et põrandal olev vaip tõstab pinnatemperatuuri 2c 

 Põrandaküttega põranda puhul ei tohi kevadel ja sügisel, kui toimub kütte sisse ja 
välja lülitamine, temperatuuri reguleerida öö- päevas mitte rohkem kui 3C. 

 Õhuniiskuse vahemik aastaringselt RH 40..60%. Vajadusel kasuta õhuniisutit / kuivatit. 
 Ujuv meetodil paigaldatud laudparketile ei tohi paigaldada raskeid mööbliesemeid nagu: 

köögimööbel, massiivsed kummutid, klaver jne, sest rasked mööbliesemed takistavad 
ruumi õhuniiskuse kõikumisel parketi paisumist ja kahanemist. 

 
 

Ruumi temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse 50% RH juures on kõige paremad 
tingimused puitpõrandatele aga ka samuti inimese tervisele ja heaolule. 

 


