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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. 

Puit on naturaalne hügroskoopne nn elav materjal. Sõltuvalt ruumi õhu niiskusest ja temperatuurist 

emiteerib või imab see niiskust, mis on seotud parketi laudade mõõtude muutusega (paisumine ja 

kahenemine). Tagamaks parketi kauni välimus on oluline järgida ruumi sisekliimat, mis peaks 

aastaringselt olema vahemikus +18-24 °C ja suhteline õhuniiskus 35-60% 

• Igapäevane hooldus: Lakiga töödeldud parkettpõrandatel on 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 laki kihist läbi. Niiskuse toimel muutub 
vigastuse kohal puidu toon ja kõik läbivad vigastused muutuvad ajapikku nähtavaks. Lakitud 
põranda välisilme värskendamiseks/läike saamiseks ja mikropragude täitmiseks kasuta Bona 
Freshen Upi. 

 

• 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! Lahustibaasil puhastusvahendid kahjustavad puidu pinda. 

 

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 (harjamine; toonõli; käsitsi kraapimine jne).  

NB! Vt. täiendavat juhendit - põrandate lakkimine. 
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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 kaitsmine 
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 alla muretse Linconast nägusad 
läbipaistvad põrandakaitse matid.  
Põrandakütte korral peab küttesüsteemi soojus jaotuma ühtlaselt üle kogu põranda. Parketi 
pinnatemperatuur ei tohi kunagi ületada üheski ruumi osas 27°C. Sama kehtib ka parketi külgnemisel 
radiaatori torudega, vaipade all jne. Temperatuuri ületades hakkab puit liigselt kuivama mis võib 
tekitada parketi pealiskihi pragunemist ja vahesid laudade vahel. 
 
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 laki värskendajaga (Bona Freshen Up). 
Nii saavad kaitstud ka laudade ühenduskohad, lisades põrandale niiskuskindlust.  
 


