HDF-VAHEKIHIGA 12 mm PUULUX PARKETI KASUTUSJUHEND (kodukasutus)
Ruumiõhu suhteline niiskus peab olema kõikidel aastaaegadel 40-60% RH, et parkettpõrand püsiks heas
korras. Kui õhu suhteline niiskus jääb alla 40%, võib parketis esineda laudade ja pinnalippide vahelisi
pragusid ja niiskuse jätkuval langemisel on oht pinnalamellide lahtitulekuks.
Põrandakütet kasutades ei või parkettpõranda pinnatemperatuur ületada +27ºC mitte üheski põranda
osas. Maksimaalne ööpäevane parketi pinnas toimuv temperatuurimuutus ei või ületada 5ºC. Arvesta
maksimaalse pinnatemperatuuriga ka vaipade all ning vesipõrandakütte puhul küttetorustiku algusosas.
Põrandaküte kuivatab põranda pinda ja põhjustab ülemäärast puidu kokkukuivamist.
Sisseehitatud rasket mööblit (sh köök, köögisaared, kodumasinad jms.) ei tohi ujuvalt paigaldatud
parkettpõranda peale paigaldada, kuna see takistab parketi normaalset elamist ja võib põhjustada
parketilaudade vahelisi pragusid või pundumist. Paigaldus on võimalik, tehes mööblijalgade jaoks
parketti vastava suurusega augud – arvestades vajaliku deformatsioonivuugiga.
Vajadusel kaitse paigaldatud parkettpõrandat hingava kaitsematerjaliga, näiteks Tuprotec
kaitsepaberiga. Ära kinnita kaitsematerjali parkettpõranda külge teibiga. Paigalda mööbliesemete
jalgade alla vildist kaitsed. Mööblit jm raskeid esemeid liigutades kaitse põrandat kriimustuste ja
muljumisjälgede eest näiteks plastist põrandakattega. Ratastega kontoritoolide all kasuta kriimustuste
vältimiseks plastist kaitsematte.
Tähelepanu! Päikesevalguse UV-kiirgus muudab aja möödudes puidu värvitooni. Värvitoonide
erinevused (näiteks vaipade või mööbli all), tasanduvad aja möödudes juhul, kui kinnikaetud koht saab
uuesti päevavalgust.
HOOLDUS
Paigalda välisukse mõlemale poole ja jalatsite hoiukohta sobivad porimatid, et takistada liiva ja vee
sattumist siseruumidesse. Eemalda abrasiivne mustus koheselt. Väldi parketil tikk-kontsadega kingadega
käimist.
Väldi koristamisel rohke vee kasutust. Kuivata põrandale valgunud vesi koheselt. Eemalda plekid nende
tekkimisel koheselt vee või nõrga puhastusainelahusega ja kuivata põrand. Väldi karedaid
puhastusvahendeid ning nöörmoppe. Igapäevaseks puhastuseks piisab tolmuimeja kasutamisest või
põranda pühkimisest peaaegu kuivaks väänatud mikrokiudmopiga. Selliselt toimides põrandapind kuivab
koheselt ja pinnale ei jää veepiiskade jälgi.
Lahtine mustus eemaldatakse parkettpõrandalt tolmuimejaga või õrnalt niiske mikrokiudmopiga.
Vajadusel kasuta pH-neutraalset pesuainet, näit. Kährs Cleaner või Kährs Spray Cleaner puhastusainet.
Pärast niisket puhastust peab põrand kuivama 1 minuti möödumisel, vastasel juhul on kasutatud
mikrokiudlapp liiga märg. Vajadusel kuivata põrand puhta lapiga.
Pea kinni puhastusainete doseerimisjuhenditest – liiga suur kogus puhastusainet võib põhjustada
puhastusainete kihistumist ning kiirendada põranda määrdumist.

PLEKIEEMALDUS
PLEKK
Asfalt, kumm, õli, kingakreem, pigi,
kuivanud šokolaad ja rasvaplekid.

PLEKIEEMALDUSAINE
Alkohol, lahustibensiin vms.

Pastellvärv, huulepuna, ripsmetušš.

Alkohol.

Steariin, närimiskumm.

Närimiskummi eemaldaja või kata plekk kilekotti pandud
jääkuubikutega. Eemalda plekk ettevaatlikult kraapides.

Veri.

Külm vesi.

KAHJUSTATUD KOHTADE PARANDAMINE JA LAKIPINNA UUENDAMINE
Kasuta Kährs Woodfiller-puukitti ja Kährs Touch Up Lacquer-lakki väiksemate kriimustuste ja muljumiste
parandamiseks. Kulunud ja kriimustatud lakitud põrandapinda võib töödelda Kährs Lacquer Refresher /
Kährs Matt Lacquer Refresher ainet kasutades järgides kasutusjuhendit. Eriti määrdunud ja kulunud pind
on soovitav enne Kährs (Matt) Lacquer Refresheriga töötlemist puhastada Kährs Removerpuhastusvahendiga.
Juhul, kui põrandapind vajab uuesti lakkimist, tuleb pind lihvida puhta puiduni. Kasuta lakkimiseks Kährs
Lacquer või Kährs Matt Lacquer viimistluslakki. Järgi tootja juhendeid.
KAHJUSTATUD KOHTADE PARANDAMINE JA ÕLIPINNA UUENDAMINE
Kasuta Kährs Woodfiller-puukitti ja Kährs Touch Up Oil-õli väiksemate kriimude ja muljutud kohtade
parandamiseks. Õlitamise vajadus sõltub põranda kasutuskoormusest, pinna hooldamisest, põrandale
langevast otsesest päikesevalgusest jm asjaoludest. Kasuta õlipinna uuendamiseks Kährs Satin Oil või
Kährs Satin Matt õli. Enne õlitamist tuleb põrand puhastada tolmuimeja ja Kährs Cleaner pesuainega.
Järgi tootja juhendeid.
TOONITUD TOOTED
Eelpool toodud juhendid sobivad samuti toonitud parkettide hooldamiseks. Puhta puiduni ulatuvad
kriimustused võib töödelda Kährs Touch Up-lakkidega.
KOKKUVÕTTEKS
Parkettpõranda hooldus on kerge ja meeldiv, kui pead meeles järgmist:
- õiged niiskus- ja temperatuuritingimused – ka põrandakütte puhul,
- porimatid mõlemale poole välisust,
- vähene veekasutus koristamisel,
- plekkide kohene eemaldamine,
- viltkaitsed mööbliesemete jalgade alla.
Tähelepanu! Ühiskondlike ruumide puitpõrandate hooldus erineb kodupõrandate hooldusest.

