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Kvaliteetse laminaatpõranda eluiga on mitu aastakümmet. Nad on vastupidavad ja vajavad vähe hooldust. 
Sellest hoolimata korrektne põrandahooldus oluline. 
Väikseid jälgi saab niiske lapiga kiiresti ja lihtsalt eemaldada. Selleks, et teie laminaatparkett näeks välja 
sama hea kui uus, järgige palun järgmisi hooldusjuhiseid: 
 
PORIMATISÜSTEEM  
Umbes 90% ruumis leiduvast mustusest tuuakse sisse jalanõudega väljast. Kaitsmaks põrandat mustuse ja 
liivaterade eest, kasuta soovitavalt mõlemal pool välisust porivaipasid.  
 
KAITSE MÖÖBLI TEKITATAVATE KRIIMUSTUSTE EEST 
Mööblijalad peaksid kriimustuste vältimiseks olema kaetud vildist padjakestega. Pange tähele, et selle 
tegemata jätmine võib tootja antud garantii kehtetuks muuta. Palun kontrollige vildist padjakesi regulaarselt 
ja vajadusel asendage need uutega. 
Kontoritoolid peaksid olema pehmete kummist tooliratastega (DIN EN 12529: 1998, 5.4.4.2, tüüp W)  
 
PAIGALDUSJÄRGNE HOOLDUS  
Lahtine tolm ning mustus eemalda tolmuimejaga, seejärel võid põranda vajadusel üle pesta niiske, puhtas 
vees loputatud lapiga. Vett kasuta minimaalselt.  
 
REGULAARNE HOOLDUS  
Igapäevane põranda hooldamine peaks soovitavalt toimuma tolmuimejaga või kergelt niisutatud lapiga. Kui 
põrand on plekiline, proovi seda pesta spetsiaalse laminaatpõrandatele mõeldud puhastusvahendiga, mis ei 
sisalda ammoniaaki ega vahasid. Doseeri pesuvahendit hoolikalt ning jälgides täpselt tootja ettekirjutusi – 
liigsel kasutamisel võib parketi pind jääda kuivanud pesuvahendist kleepima ning omandada valkja alatooni. 
Puidumustriga laminaatpõrandat peab pesema piki lauda. Väldi liigset niiskust.  
 
FAASITUD SERVADEGA PÕRAND 
Faasitud servaga põrand on vee suhtes tundlikum, kuna faas moodustab “tasku”, kuhu vesi saab koguneda. 
Sellise põranda puhastamiseks ei tohi kunagi kasutada märg-pesu meetodit. Puhastamiseks kasuta hästi 
välja väänatud moppi ning jälgi, et vesi ei satuks faasi! Seejärel kuivata põrand hoolikalt. 
 
PLEKKIDE EEMALDAMINE  
Enamik plekke on laminaatpõrandalt eemaldatavad niiske lapiga. Tüütumate plekkide eemaldamiseks võib 
sõltuvalt pleki päritolust kasutada nii metüülpiiritust, atsetooni kui lakibensiini. Kasutades 
plekieemaldusvahendit, tuleb põrand peale seda ka loputada. Selleks kasuta puhtas leiges vees niisutatud 
lappi. Ära liialda veega! Kunagi ärge kasutage plekkide eemaldamiseks abrasiivseid pesuvahendeid.  
KKIDE EEMALDAMINE LAMINAADILT  

PLEKK LAHENDUS 

Shokolaad, vein, mahl, rasv, liköör Vähene leige vesi ja tavaline naturaalne 
puhastusvahend 

Tõrv, rasvapliiats, huulepulk, kingaviks, tint, 
küünelakk, sigareti põletusjälg, süsi Metüülpiiritus, atsetoon, lakibensiin 

Küünlavaha, näts Pärast hangumist eemaldada ettevaatlikult 
kraapides. 

 
 


