HOOLDUSJUHEND

NATURAALSE ÕLIGA LAUDPARKETT
Hooldamine

Naturaalse õliga parkett
• Pärast paigaldust: Tehases tehtud naturaalse eel-õlitusega parketid on soovitav peale paigaldamist kohe
hooldusõlitada (NT: Timberex Sation Oil; Gold hooldusvaht; Bona Carl’s oil 25). Edaspidi kasutada hooldusõlitamist
tuhmunud piirkondades vastavalt vajadusele. Soovi korral võib õlitatud põranda katta ka õlivahaga (NT: Timberex oilwax). Vaha katab puidu pinna vetthülgava kaitsekihiga. Kulunud vahakiht hakkab pikapeale määrduma ja tuleb
eemaldada uue vahakihi pealekandmiseks. Soovi korral küsi nõu Lincona klienditeenindusest.
• Igapäevane hooldus: Igapäevane õlitatud puitpõrandate puhastamine toimub kuivalt, nt tolmuimejaga. Vahetevahel
peaks põrandat puhastama ka hästi välja väänatud lapiga, põrand peab kuiv olema paari minutiga. Parima tulemuse
saamiseks lisa pesuveele põrandaseepi (jälgi doseerimisjuhendit põrandaseebi purgi/etiketil). Ilma otsese vajaduseta
märgpuhastus teeb põrandale kahju kui kasu, muutes puidupinna kiiresti kuivanuks ja tuhmiks!
• Plekieemaldus: Phasta määrdunud koht põrandaseebi lahusega või süvapuhastusvahendiga Timberex Bio-C.
Suuremad kahjustused ja tõrksad plekid saab korda abrasiivsema vildiga (sinine, roheline), lihvkäsnaga või äärmisel
juhul peene liivapaberiga hõõrudes. Edasi toimi järgmiselt: vala puhastatavale kohale pisut hooldusõli Timberex Satin
Oil või pihusta hooldusvahtu Timberex Gold, lase õlil imenduda ning hõõru hoolega valge või punase poleervildiga.
Seejärel pühi põrand liigsest (mustast) õlist poleerlapiga kuivaks ja poleeri üle (pärast kasutamist pane lapid kohe
vette; NB! ISESÜTTIMISOHT)
• Perioodiline hooldus: Hoodusõlitamise sagedus oleneb põranda kasutustingimustest, esimestel aastatel 1-3 korda
aastas, misjärel võib üle minna lihtsustatud hooldusele. Alusta põranda korraliku puhastamisega. Pese eriti hoolikalt
kogu õlitatud põrand põrandaseebi ja leige vee lahusega (vastavalt doseerimisjuhendile pakendil). Eriti määrdunud
põranda puhastamisel kasuta süvapuhastusvahendit Timberex Bio-C. Suuremad kahjustused hõõru siledaks
abrasiivse poleervildiga või peene liivapaberiga. Lase pestud põrandal kuivada. Kata seinad, liistud ja külgnevad
põrandad kaitsekile ja teibiga. Veendu, et põrand on pesemise järel täiesti kuivanud. Alusta toa kõige kaugemast
nurgast. Kanna põrandale poleerlapi abil õhuke kiht hooldusõli Satin Oil nii, et põrand oleks ühtlaselt õliga kaetud (1
liitri õliga saab töödelda 50–100 m2 põrandat). Kui mõni koht tundub kuivem, lisa pisut õli ning levita see lapiga laiali.
Jälgi, et ühe korraga töödeldav pind ei oleks liiga suur, eriti kui töötad käsitsi. Kui lahkud õlitatud põrandalt, võta jalast
kingad, et õliga ei määrduks muud pinnad. Oota 20 minutit, et õli imbuks korralikult põrandasse. Seejärel poleeri
poleermasinaga (soovitavalt 150 p/min, kiirematega on pritsmete oht suur) või käsitsi, valge või punase poleervildiga.
Väga musta põranda korral võib tiheda puidu peal kasutada sinist poleervilti. Ole ettevaatlik toonitud õlidega
töödeldud põrandatega. Et tulemus tuleks ühtlasem, võib hooldusõlile lisada toonitud õli. Poleeri puidukiududega risti.
Eriti hoolikalt poleeri käiguteid ja rohkem kulunud kohti. Vajadusel lisa põrandale täiendavalt hooldusõli, kuid mitte
liigselt. Kohe poleerimise järel eemalda kogu mustunud üleliigne õli. Selleks kasuta poleermasinat ja poleerlappi, mis
on asetatud uuele poleervildile. Pühi hoolikalt liigsest õlist puhtaks ka põranda servad ja põrandaliistud. Seejärel
aseta kohe kasutatud poleerlapid veega täidetud anumasse (NB! ISESÜTTIMISOHT). Lase põrandal hooldustööde
järel 8–12 tundi kuivada, seejärel poleeri põrandat siidja läike saamiseks kiire poleermasinaga (>300 p/min) valge või
punase poleervildiga. Järelpoleerimist tee poleermasina ja poleervildi peale asetatud kuiva poleerlapiga.
Pärast kuiva poleerlapiga töötlemist võid hakata põrandat igapäevaselt kasutama. Juhul kui mõnest põrandapraost
immitseb hooldusõli, kuivata see koht poleerlapiga ning poleeri üle. Timberexi hooldusõli Satin Oil asemel võib juba
varem korralikult hooldatud põrandate edaspidiseks hooldusõlitamiseks kasutada hooldusvahtu Timberex Gold.
Hooldusvaht sobib hästi ka neil juhtudel, kui hooldusõlitamist soovitakse läbi viia tavapärasest tihedamini
(muuseumides, tantsusaalides jne). Hooldusvaht Timberex Gold kuivab palju kiiremini – lõpp-poleerimise saab teha
praktiliselt kohe. Hästi hooldatud põrand kestab kaua!
Juhuslikest vedeliku-läigatustest ei jää parkettpõrandale mingit jälge, kui need kohe ära kuivatada. Ära jäta vett põrandale
pikemaks ajaks. Niiskuse suhtes eriti tundlik on pöögi- ja vahtraparkett.
Parketi kaitsmine
Kaitsmaks põrandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja tolmumatte. Kriimustuste
vältimiseks paigalda mööblijalgade alla viltpadjakesed. Lillepottide, lemmiklooma toidukausside, jalatsite, kontoritooli rataste
jms alla muretse Linconast nägusad läbipaistvad põrandakaitse matid.
Parketi vastupidamise suurendamine
Ruumides, kus parketil on suurem oht mustuse ja veega, toidu- ja joogi-jäätmetega kokku puutuda, peaks põranda kohe
paigaldamise järel katma õlivahaga. Nii saavad kaitstud ka laudade ühenduskohad, lisades põrandale niiskuskindlust.
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