Õlitatud puitpõrandate hooldusjuhend
Õlitatud puidu hooldusõlitamise ja puhastamise sagedus sõltub puitpõrandate
kasutuskoormusest. Ühiskondlikult kasutatavate ruumide põrandaid on soovitatav
hooldusõlitada kahel esimesel aastal vähemalt 2-3 korda aastas. Hiljem võib üle minna
lihtsustatud hooldamisele. Kodustes tingimustes piisab tavaliselt ühes kuni kahest
hooldamisest paari aasta jooksul, sõltub jällegi põranda kasutuskoormusest.
Igapäevane hooldamine
Õlivahatatud puitpindade igapäevast hooldust tehakse niiske lapi või tolmuimejaga.
Puhastamiseks ei tohi kasutada tugevaid leeliselisi ega happelisi puhastusvahendeid.
Osmo Color-i tehas on välja töötanud spetsiaalsed hooldusvahendid õlitatud puitpindadele,
neid tooteid kasutades on tagatud kvaliteetne hooldus ja põranda hea välimus aastateks.
Niiskeks puhastamiseks kasutatakse Osmo Color Wisch Fix pesuvahendit, mida lisatakse
pesuvee hulka. Wisch Fix sobib igapäevaseks puhastamiseks, doseerimisjuhis on pakendil.
Tugevalt määrunud põrandad /perioodiline hooldus
Hooldusõlitust on võimalik teostada kahel viisil: käsitsi ja poleermasinaga.
Puhastage eelnevalt pind lahtisest mustusest, kasutades tolmuimejat või harja. Enne õlitamist
peske põrand, kasutades pesuvees hooldusvahendi kontsentraati Osmo Color Wisch-Fix.
Veenduge, et põrand on peale puhastamist täiesti kuiv.
Juhul, kui teie põrand on väga määrdunud ning käsitsi pestes enam puhtaks ei lähe, on
soovitav teha põrandale süvapuhastus Osmo Color hooldus- ja puhastusvahaga kasutades
poleermasinat.
Käsitsi õlitamisel kasutage selleks tugevate harjastega pintslit. Valage veidi Osmo Color
puitpõrandate õlivaha põranda pinnale ning hõõruge see piki puidusüüd ühtlaselt laiali.
Jälgige hoolikalt, et põrandale ei satuks korraga liiga palju õli. Põranda kuivamisaeg käsitsi
õlitamisel on 12-24 tundi. Võimaluse korral soovitame ruume kuivamise ajal tuulutada, nii
kuivab õli pind kiiremini. Samuti peaks olema ruumis keskmine õhutemperatuur 18-24°C.
Õlitamise ajaks ei pea olema põrandaküte välja lülitatud.
Poleermasinaga õlitades soovitame kasutada valget poleervilti ja Osmo Color värvitut õlivaha
koodiga 1101. Kui teil on põrand toonitud valge õliga, soovitame kasutada valge pigmendiga
hooldus- ja puhastusvaha koodiga 3087. Valage veidi õli põrandale ning kasutades
poleermasinat, õlitage kogu põrand ühtlaselt. Põranda kuivamisaeg on keskmiselt 8-10 tundi.
Töötlemisvajadus sõltub muidugi alati ruumide otstarbest. Näiteks köögis ja koridoris võib
olla vaja põrandat paiguti ka sagedamini õlitada.
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Värvilised põrandad
Üldjuhul toimub värvilise puitpõranda hooldusõlitamine ja puhastamine samamoodi nagu
värvitu õliga õlitatud põranda korral.
Värviliste õlidega õlitatud põrandate puhul peaks jälgima, et värvitu õlikihi kulumine ei
ulatuks värvilise kihini; kui see on siiski juhtunud tuleb teha ka värviparandusi. Selleks
soovitame võtta värvilist õlivaha ja segada värvitu õlivahaga vahekorras 1 osa toonõli/10 osa
värvitu-le.
Kui värviline põrand on saanud tugevalt kahjustada ja puidu pinnas on suured kriimustused,
siis värviparanduste korral jääb parandatud koht esialgu tumedama tooniga. Parandatud
põranda toon ühtlustub 2-3 nädalaga.
Värvilise põranda hooldamisel on siiski targem pöörduda maaletooja poole või tellida töö
asjatundjatelt.
Plekkide eemaldamine
Tugevate plekkide eemaldamiseks on tootevalikus puhastusvahend Osmo Color Spray, mis
kantaske puidule pihustiga. Peale puhastusvaha pealekandmist lastakse ainel 5-10 minutit
toimida, seejärel pind puhastatakse lapiga. Kui plekk jääb endiselt puidule, siis soovitame
musta kohta hõõruda punase poleervildiga, et mustus pinnalt lahti saada.
Seejärel tuleb pind uuesti lapiga puhastada, et lahtine mustus eemaldada. Vajadusel kantakse
puhastatud pinnale uus kiht värvitut põrandaõlivaha.
Juhul, kui plekki ei ole võimalik eemaldada Osmo Color Spray-ga, saab seda teha käsitsi
õrnalt lihvides. Selleks soovitame kasutada lihvpaberit karedusega 150. Lihvitud pind õlitada
kaks korda värvitu põrandaõlivahaga, lastes esimesel õlikihil kuivada 12 tundi ja teisel kihil
24 tundi.
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