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ÕLITATUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND 

 
Õlitatud 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 puidu 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. Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult harva. Kasutage selleks 
põrandaseebi ja veelahust ning hästi välja väänatud niisket lappi või moppi. Pikkade narmastega 
mopi otsad jätavad liiga palju vett endast maha, seega pole neid soovitatav kasutada. Põrand 
peaks olema kuiv 2 minuti jooksul. Sõltuvalt põranda mustuse astmest tuleb hooldamiseks 
kasutada erineva kangusega põrandaseebi lahust. Doseerimisjuhendid leiate tootjapakendilt. 
Põrandaseep sisaldab palju taimseid õlisid mis samaaegselt puhastab ning hooldab 
põrandat. Sobivad naturaalsed põrandaseebid firmadelt Osmo; Herdins jt. 
Kohtpleki eemalduseks kasutada süvapuhastusvahendit 

 
3. Kui põrand tundub kuiv ja matt, siis on aeg seda hooldusõliga töödelda. Hooldusõlituse 

vajadus sõltub kasutuskoormusest. Hooldusõliga saab teha kohtparandusi. Enne töötlemist 
tuleb põrand hoolikalt puhastada põrandaseebi ja vee lahusega ning lasta seejärel kuivada.. 
Kandke õli pintsli, rulli vms. abil ühtlase õhukese kihina põrandale, kui mõni koht imab 
rohkem siis lisage sinna hooldusõli juurde. Jälgi, et ühe korraga töödeldav pind ei oleks liiga 
suur, eriti kui töötad käsits!  Laske õlil imenduda ja seejärel pühkige kuiva lapiga üleliigne õli 
ära. NB! ISESÜTTIMIS OHT pärast kasutamist pane lapid kohe vette! Poleerige pindasid 12-
24h möödudes. Vaata ka tööjuhiseid hooldusõli pakendilt.   
Kui Teil tekib küsimusi, siis võite alati pöörduda hooldusõli tootja või maaletooja poole 

 
4. Põrandale sattunud vedelikud pühi alati kohe ära. Punane vein, peedimahl, mustikas, kohv, tee 

ja muud värvilised vedelikud imanduvad puidu sisse ja muudavad puidu tooni. Lillepotid, mis on 
asetatud põrandale võivad samuti tekitada niiskuskahjustuse jäljed puidule 
Plekkide eemaldamiseks toimi järgnevalt 
Liiv, tolm, pori jne kuivpuhastus 
Toidujäätmed, piim, keefir jne. 5-20%-ne põrandaseebi-vesilahus 
Alkohol, kohv, tee jne. 5-20%-ne põrandaseebi-vesilahus 
Põrandapind on kuiv ja laiguline Hooldusõliga töötlemine 

(mitte tihedamini kui 1-2 x aastas) 
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Ruumikliima tingimused 
 
 Ruumi õhutemperatuur peab olema vahemikus 18-24°C, 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 2°C 

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

 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 (RH) 50%  juures on kõige paremad 
tingimused puitpõrandatele aga ka samuti inimese tervisele ja heaolule. 
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