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Parkett on looduslik materjal, millele on iseloomulik struktuuri ja välimuse vaheldumine. Okslikus, süü 
struktuur ja värvus võivad vahelduda isegi samast puust saetud lippidel. Puit elab kaasa niiskuse 
vaheldumisele, kahanedes ja paisudes vastavalt ruumi sisekeskkonna muutustele. 

Olenemata sellest, kui palju viimistluskihte puitpõrandal on, kulub see ikka loomulikul viisil. Selleks, et põrand 
säilitaks oma omadused ja teeniks teid pikka aega, on vaja hooldust ja järgmiste tingimuste tagamist: 
 
 Säilitage ruumide suhteline õhuniiskus vahemikus 40–60% ja temperatuur + 20 ° C. Talvel, kütteperioodil 

kasutage õhu niisutamiseks niisuteid. 
 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 paigalda läbipaistvad 

põrandakaitse matid.  
 Põrandate korrapärasel puhastamisel kasuta tolmuimejat, kuiva mopi või kergelt niisket moppi, mis on 

niisutatud spetsiaalselt puidule mõeldud puhastusvahendiga. Ideaalne on puhastuseks kasutada BONA 
SPRAY MOP WOOD, nii pihustatakse põrandale piisavas koguses pesuvahendit ja puudub täiendav 
niiskuse oht. Põrand peab kuiv olema 1 minuti jooksul.  

 Ärge kunagi valage põrandale vett, sest vee ja liigniiskuse mõju puit pundub ja see võib kahjustada teie 
põrandat. 

 Vedelikud, mis võivad plekke jätta (nt punane vein, kohv), tuleb viivitamatult puhastada.  
 Kasutage puitpõrandate jaoks ainult spetsiaalseid puhastusvahendeid. NB! Jälgige doseerimisjuhist  

puhastusvahendi sildil. 
 

Hooldamine 
 

Lakitud parkett (Live Matt; Live Pure) 
 Igapäevane hooldus: Lakiga töödeldud parkettpõrandatel on kõva ja kergesti hooldatav pealispind. 

Tavaliseks hoolduseks piisab üksnes tolmuimejast, vahetevahel peaks põrandat puhastama ka hästi 
väljaväänatud lapiga, mis on niisutatud puhastusvahendiga (nt. Bona Wood Floor Cleaner või Bona Parkett 
Cleaner). 

 Perioodiline hooldus: Läbi pinnavigastuste pääseb niiskus siiski laki kihist läbi. Niiskuse toimel muutub 
vigastuse kohal puidu toon ja kõik läbivas vigastused muutuvad ajapikku nähtavaks. Lakitud põranda 
välisilme värskendamiseks/läike saamiseks ja mikropragude täitmiseks kasuta Bona Freshen Upi ja pure 
matt laki korral Boen Polish Live Pure , mis säilitab parketi matti välimuse. 

 Plekieemaldus: Kui põrandal on plekk, proovi seda eemaldada pehme puhastusvahendiga (nt. Bona Wood 
Floor Cleaner). Kui see ei aita, saad tõrksate plekkide eemaldamiseks abi järgnevast tabelist. Kangeid 
plekieemaldusvahendeid kasutades ole ettevaatlik, sest suur kogus ja hoolas nühkimine võivad lakki 
kahjustada. NB! Lahustit sisaldavad tooted kahjustavad lakitud pinda. 
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Plekk  Eemaldamine 

Asfalt, kumm, õli, kingakreem, nõgi, raskesti 
eemalduvad šokolaadi- ja rasvaplekid Puhastuspiiritus 

Joonistuspliiats, huulepulk, tint  Tärpentiin ja vesi 1:1 

Küünlarasv, närimiskummi  
Lase hanguda või aseta plekile jääkott. Seejärel 
eemalda ettevaatlikult kraapides 

Veri  Külm vesi 

 
 Renoveerimine: Põrandat, mille kulutuskoormus on väga suur ning lakk on täiesti läbi kulunud, saab 

uuendada lihvides ja lakkides kogu põrand uuesti. NB! Pärast lihvimist ei säilu parketi esialgne välimus!  
NB! Vt. täiendavat juhendit - põrandate lakkimine. 
 

 Parketi vastupidamise suurendamine: Ruumides, kus parketil on suurem oht mustuse ja veega, toidu- ja 
joogijääkidega kokku puutuda, peaks põranda kohe paigaldamise järel katma täiendava lakikihiga või 
lakivärskendajaga (Bona Freshen Up/Bona Wood Floor Polish matt). Nii saavad kaitstud ka laudade 
ühenduskohad, lisades põrandale niiskuskindlust. 

 
Õlivahatatud parkett (Live Nature)  

 Igapäevane hooldus: Igapäevane puhastamine toimub kuivalt, nt tolmuimejaga. Vahetevahel peaks põrandat 
puhastama ka hästi välja väänatud lapiga või kasuta BONA sprey moppi, põrand peab kuiv olema 1 minutiga. 
Parima tulemuse saamiseks puhasta põrand puitpõrandale mõeldud pesuvahendiga nt. Saicos Magic Cleaner 
või Bona Cleaner.  Ilma otsese vajaduseta märgpuhastus teeb põrandale kahju kui kasu, muutes puidupinna 
kiiresti kuivanuks ja tuhmiks!  

 Plekieemaldus: Puhasta määrdunud koht pesuvahendiga või süvapuhastusvahendiga Saicos Wash Care.   
 Perioodiline hooldus:  NB! Eriviimistlusega toodete korral tee proovitükk, vajalikuks võib osutuda erinevate 

toonide kokkusegamine või eri kihtidel erineva tooni kasutamine. Enne kasutamist sega õlivaha korralikult 
läbi, mitte lahjendada. Kanna SAICOS/OVERMAT/BONA õhukese kihina põrandale. NB! Järgi toote 
kasutusjuhendit! Peale kandmisel soovitatav kasutada abivahenditena värvivanni või muud sarnast abinõud, 
mitte valada otse põrandale! Olenevalt kasutatavast õlivahest tuleb lasta 1 kihil kuivada orienteeruvalt 3-24 
tundi. Lühike kuivamisaeg on antud ideaaltingimustes, praktikas võib jääda see vahemikku 8-24 tundi. Peale 
1 kihi kuivamist kanna peale 2 kiht analoogselt esimesele. Lase kuivada kuni 24 tundi. Seejärel on põrand 
valmis. Lõpliku vastupidavuse ning hõlpsa hooldatavuse saavutab põrand 2-3 nädala jooksul.  

 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 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. 
 

 
 

 
 


