Karelia lakitud spordi- ja tantsupõrandate hooldusjuhend
Karelia Spring spordi- ja tantsupõrandate pealispind on tehase poolt viimistletud kõrgkvaliteetse Bona
Sportive Finish libisemiskindla UV-kaitset sisaldava vesialuselise lakiga. Lakipinda võib hiljem uuesti
lakkida Bona Sportive lahusti baasil lakiga. Mänguväljaku jooned joonistatakse samuti Bona Sportive
toodetega. Lakitud pinna hõõrdumis-, läike- ja kaitseomaduste säilitamiseks ning korralise
hoolduslakkimise võimaldamiseks soovitame põrandat hooldada just sellele lakile mõeldud Bona
Sportive Cleaner toodetega.
Igapäevane hooldus
•

Eemalda tolm ja kriimustusi tekitav puru igapäevaselt tolmuimejaga, harjaga või kuiva mopiga.

•

Puhasta põrand Bona Sportive Cleaner pesuvahendiga pakendil olevaid instruktsioone
järgides. Suuremate pindade puhastamisel võib kasutada põrandapesumasinat, väiksemate
pindade puhastamisel põrandapesumoppi.

•

Väheses kasutuses olevat põrandat tuleb puhastada Sportive Cleaner vahendiga 2-3 korda
nädalas. Tihedas kasutuses olevat põrandat oleks soovitav pesta iga päev.

NB! Liigne vee kasutamine kahjustab puitpõrandat! Kasuta põranda pesemisel väga mõõdukalt vett!

Perioodiline intensiivhooldus

•

Spordipõrandale sattuv higi, rasv ning kingade ja spordivahendite poolt tekitatud mustad jäljed
eemaldatakse perioodiliselt Bona Sportive Cleaner Plus intensiivpesuvahendiga.

•
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põrandapesumopiga ja lastakse mõjuda ligi 5 minutit. Pea meeles, et toodet kantaks pinnale
õiges koguses ja et mõjuaeg ei oleks liiga pikk. 5 minuti möödudes pühitakse põrand üle
põrandapesumasinaga. Tuleb veenduda, et põrandale ei jääks pärast puhastust
intensiivpesuvahendit.
•

Sportive Cleaner Plus kasutustihedus ja -vajadus sõltub põranda kasutusintensiivsusest..
Üldjuhul vajavad spordipõrandad seesugust puhastust iga 2-3 kuu tagant, eriti intensiivse
kasutusega põrandad isegi tihedamini.

Oluline meeles pidada!
Lakitud pinna hõõrdetegur nõrgeneb higi, tolmu ja mustuse mõjul, mistõttu puhastusnõuete järgimine
on väga oluline, kui soovite säilitada spordipõranda eriomadusi.
•

Puitpõrand ei talu liigset vett. Põrandate pesemisel kasutada võimalikult väheseid
veekoguseid. Niiskeks puhastuseks kasutatavad töövahendid peavad olema korralikult välja
väänatud.

•

Puidule on omased vormimuutused ümbritseva keskkonna niiskusest sõltuvalt. Seetõttu
siseruumide suhteline õhuniiskus peab püsima tootjapoolsetes garantiitingimustes märgitud
piires. Normikohane õhuniiskus siseruumides on 40-60% ja õhutemperatuur 18-24˚C. Et
vältida kuival talveperioodil parketi liigset „elamist”, soovitame muretseda automaatsed
õhuniiskust reguleerivad aparaadid.

•

Puupõrandaid tuleb kaitsta sopa ja liiva eest kasutades selleks sissekäikude juures uksematte.

•

Mustade triipude tekkimist aitab ära hoida spetsiaalsed siseruumides sportimiseks mõeldud
jalanõude kasutamine.

