
ÕLITATUD PUITPÕRANDATE HOOLDAMINE 

 

Põranda regulaarseks puhastamiseks võib kasutada põrandapesuseepi Synteco Soap 1617 või puhastusvahendit 

Synteko Super Clean. Õlitatud põranda uuendamiseks sobib hooldusõli Synteko Re-Cover 1620. 

   Õigesti hooldatud õlitatud puidupind peab vastu isegi kõige ekstreemsemates tingimustes, nagu näiteks 

restoranides ja tantsupõrandatel. Esmapilgul tundub õlitatud põrandate hooldamine töömahukas ja keeruline. Kui 

seda aga teha regulaarselt ja õigete võtetega, on põranda ilus väljanägemine ja vastupidavus garanteeritud. 

Tulemus tasub nähtud vaeva. Samuti ei ole vaja enam kunagi ette võtta tüütut ja tolmust kogu põranda 

lihvimistööd. Kui lakitud puitpõrand on täielikult kaitstud ainult uhiuuena (kaitstus kahaneb iga kriimustusega), 

siis korralikult hooldatud õlitatud puitpõrand muutub aja jooksul aina tugevamaks, vajades paari aasta pärast 

oluliselt vähemat hoolt kui alguses. On tähtis, et ukse ees ja taga oleksid kvaliteetsed porimatid, mis eemaldavad 

jalanõudelt suurema osa mustusest ja liivast. 

Järgnevalt jagame üldisi juhiseid uute ja kasutuses olnud õlitatud laud- ja parkettpõrandate hooldamiseks. 

Konkreetne doseerimis- ja kasutusjuhend on toodete pakendil  

 

     Igapäevane hooldus:   Vajalikud tööriistad: kvaliteetne mopp (puuvill + sünteetika) kuivaks ja niiskeks 

puhastamiseks, tolmuimeja, poleermopp või poleermasin koos poleerviltide ning -lappidega. Nagu kõigi 

puitpindade, nii on ka õlitatud pindade igapäevasel hooldamisel väga tähtis kasutada võimalikult vähe vett. 

Kolm põhilist puhastusmeetodit, mida tuleb kasutada regulaarselt: 

- Kuivpuhastamine kuiva mopi või tolmuimejaga. Nii kõrvaldad põrandalt lahtise liiva ja mustuse. 

- Kohatise mustuse eemaldamine lahja seebiveelahuse ja lapi abil. 

- Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult harva. 

Kasta mopp põrandaseebi ja vee lahusesse (suhe 1 osa seepi 20 liitri vee kohta, vastavalt tootejuhendile). Sobivad 

põrandaseebid (Synteco Soap 1617) või õlitatud põrandate puhastusvahend (Synteko Super Clean). Vääna 

mopist välja liigne vesi -  paari minuti pärast peab põrand olema kuiv. Liigne vesi muudab puidupinna kiiresti 

kuivanuks ja tuhmiks. Selle vastu aitab kuivpoleerimine, kasutada võib ka hooldusõli (Re-Cover 1620). 

Plekkide eemaldamine:   Tugevate mustuseplekkide või põrandalt välja paistvate heledate kuivade kohtade 

eemaldamiseks puhasta kõigepealt määrdunud koht põrandaseebi lahusega. 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 , 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!). Õlitatud põrandate 

hooldamisele kulunud vaev tasub end kiiresti! 

    Õlitatud põrandate perioodiline hooldusõlitamine:  (Synteko Re-Cover 1620) 
Perioodilise hooldusõlitamise sagedus oleneb põranda kasutustingimustest. Ühiskondlike ruumide põrandad 

kuluvad kiiremini kui kodupõrandad, seepärast vajavad need tihedamat ja tõhusamat hooldamist. Kogemused on 

näidanud, et ühiskondlike ruumide põrandaid tuleb kahel esimesel aastal hooldusõlitada vähemalt 2-3 korda 

aastas. Seejärel võib üle minna lihtsustatud hooldusele. Keskmisest suurema koormusega põrandad ning 

põrandad, mida tihti pestakse, vajavad vähemalt üht perioodilist hooldust lisaks ning tihedamat igapäevast 

hooldamist. 

       Vajalikud tööriistad: tolmuimeja, kvaliteetne mopp (puuvill + sünteetika), poleermopp või poleermasin koos 

poleerviltide ning -lappidega, plastämber. 

1.  Alusta põranda korraliku puhastamisega: Pese eriti hoolikalt kogu õlitatud põrand põrandaseebi ja leige vee 

lahusega (suhe 1osa seepi 10 liitri vee kohta, vastavalt doseerimisjuhendile). Suuremad kahjustused hõõru 

siledaks abrasiivse poleervildiga või peene liivapaberiga. Lase põrand kuivada.  

2.  Hooldusõli pealekandmine ja töötlus vastavalt purgil toodud juhendile. 

 

    Hästi hooldatud põrand kestab kaua! Õlitatud puitpõrandate hooldamisel pea meeles: 

 Õlitatud põrandate igapäevase hoolduse puhul tuleb eelkõige meeles pidada, et kuna õlitatud pinnad ei talu 

rohket vett, tuleb põrandale sattunud rohke vedelik pinnalt kuiva lapi abil  eemaldada. Juhul kui põrandale on 

siiski jäänud veest tekkinud plekk, saab seda hiljem ära kaotada kasutades põrandapesu seepi. Põranda pesemisel 

kasuta spetsiaalse põrandaseebi ja vee lahust. Plekkide eemaldamiseks ei ole vaja kogu põrandat uuesti õliga 

töödelda. Kuivpoleerimine ning hooldusõli (Re-Cover 1620) kasutamine on kaks lihtsat meetodit ühtlase ja ilusa 

pinna taastamiseks. Tugeva määrdumise korral kasutage tugevamat põrandaseebi ja vee lahust ning märjemat 

lappi või moppi. Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage kontsentreeritud seepi ning jätke see mõneks 

minutiks plekile ja seejärel pühkige kuivaks. 

    Ära unusta perioodilist hooldusõlitamist. Kui põrand tundub mõne aja möödudes natuke kuiv ja matt, on aeg 

seda hooldusõliga töödelda. Hooldusõlitamise juures on ülimalt tähtis eemaldada kogu liigne õli. 

    Kui põrandale tekib kriim, siis võite puukiude tõsta, niisutades kohta mõne tilga veega. 



 

SYNTEKO NATURAL PÕRANDAÕLI 1608  

SYNTEKO HARDWAX OIL 1635 
 

 

ÜLDINE INFORMATSIOON 

 

Synteko Natural põrandaõli on lahustivaba vähelõhnav männivaigul põhinev kõvenev põrandaõli uue ja varem 

õliga töödeldud puitpõranda viimistlemiseks. Synteko Natural/Hardwax põrandaõli katab suure kuivainesisalduse 

tõttu ligikaudu kolm korda paremini kui teised põrandaõlid ning sobib  kõikidele puiduliikidele. Synteko 

Natural/Hardwax põrandaõli on mõeldud kasutamiseks suure kasutuskoormusega põrandatel nagu bürood, 

kauplused, muuseumid ja teised pinnad, kus on vajalik suur vastupidavus. Synteko Natural/Hardwax põrandaõliga 

võib viimistleda ka korkpõrandaid, trepiastmeid, aknalaudu, mööblit jne. 

Natural/Hardwax põrandaõli on võimalik toonida Synteko toonimispastadega. 

Synteko Naturali võib üle lakkida Synteko veepõhiste lakkidega. Sobib kasutamiseks tundlike puiduliikide puhul 

krundina enne Synteko veepõhiste lakkidega lakkimisel. 

Synteko Hardwax Oil on taimsetel toorainetel baseeruv lahustivaba õlivaha puit- ja parkettpõrandatele, mis 

muudab põranda kulumis- ja libisemiskindlaks ning vastupidavaks vedelike toimele 

Jälgige eraldi tehnilist informatsiooni (ohutuskaart) ja kasutusjuhendeid igale tootele. 

 

TEHNILISED ANDMED Natural / Hardwax Oil 

 

Sideaine Alküüdvaik / PU linaseemneõli 

Lahusti lahustivaba 

Tihedus ca 955 kg /m³  / ca 970 kg/m3 

Viskoossus 320 cP ICI at 23 °C (73°F)  / 2,8 cP ICI 23 C juures 

Leekpunkt Ei ole tuleohtlik 

Kulu * 15-60 m²/l  * Sõltub lihvimisest ja puiduliigist 

Kuivamise aeg ca 16 h (23°C (73°F)/50% RH) 

Poleerimine Enne lõplikku poleerimist lasta õlil  kuivada. 

Säilivus 24 kuud suletud pakendis 

Säilitamine Suletult +5°C (+40°F) kuni +30°C (+86°F) kraadi juures 

Tööriistad Peale kandmiseks: naturaalkummist aplikaator, terasspaatel 

Poleerimiseks: punane poleerketas (karukeel). Lõplik poleerimine: punane poleerketas ja ebemevaba poleerriie.  

Puhastamine puhasta tööriistad lakibensiiniga (white spirit) 

Kasutatud poleerkettad ja riided panna koheselt tulekindlasse suletud konteinerisse või veenõusse! 

Pakend 1L, 5L 

 

PÕRANDA HOOLDAMINE 

 

Puhastada põrandat regulaarselt kuiva mopi või harjaga. Vajadusel kasutada 

põrandapesuseebi Synteko Soap 1617 (vaata tootekirjeldust) ja vee lahusega. 

Väänake pesumopp korralikult välja ja puhastage põrandat ainult niiske 

mopiga. 

Enne hooldusõlitamist peske põrandat Synteko Remover 1692 –ga ja laske 

põrandal täielikult kuivada. Seejärel kasutage hooldusõli Synteko Re-Cover 

1620 (vaadake tootekirjeldust), kahe tunni pärast võib põrandal käia. 

Synteko Natural põrandaõliga õlitatud põrandaid võib soovi korral Synteko veepõhiste lakkidega üle 

lakkida. 
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