Hooldusjuhend 2K Invisible Protect A.T. lakiga lakitud parketile

tegevus
hooldus

toode
LOBA® Cleaner

süvapuhastus

LOBA® CareRemover

Üldist

märkused
Igapäevane puhastamine käsitsi või pesumasinimuriga
süvapesu

Puit on looduslik materjal. Puit kohaneb ruumi suhtelise niiskusega ja vastavalt muutuvad tema mõõdud.
Kütteperioodil väheneb suhteline õhuniiskus märgatavalt, samuti väheneb puidu enda niiskus, puit
tõmbab kokku. Mida kauem ja tugevamalt köetakse, seda kuivemaks muutub õhk ja laiemaks vahed
laudade vahel. Tavaliselt on vahed kõige suuremad kütteperioodi lõpul. Suve lõpuks on praod jäänud
väikseks või hoopis kadunud.
Pragude tekkimise vältimiseks peaks suhteline niiskus olema üle 45% RH. Selleks soovitame vajadusel
kasutada õhuniisutajat. Ruumi temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse 50% RH juures on kõige
paremad tingimused puitpõrandatele aga samuti ka inimese tervisele ja heaolule.
Põrandaküte.
Tuleb jälgida, et põrandakütte puhul põranda pinna temperatuur ei oleks kõrgem kui 26°C.
Võrreldes kesk- või ahjuküttega on pragude tekkimine põrandakütte puhul sagedasem
Lakk.
Lakkimine kaitseb puitu vee ja mustuse eest. Äsja lakitud põrandat esimese 24 tunni jooksul kasutada ei
saa. Ettevaatlik kasutamine esimestel päevadel peale lakkimist pikendab märgatavalt lakitud põranda
eluiga. Põrand on valmis suuremate koormuste talumiseks 8-14 päeva peale lakkimist.
Lakitud põranda puhastamine ja hooldamine.
Esimesel nädalal peale lakkimist on lubatud ainult kuivpuhastus (hari, mopp, tolmuimeja).
Mitte pidurdada kuivamist vaipade põrandale asetamisega!

Esimene
pesu
Hooldus

Oleneb põranda määrdumisest ja mustusest kasutada LOBA Cleaner’it või LOBA CareRemover’it.
Käsitsi puhastamine
Kuivpuhastada põrand harja, mopi või tolmuimejaga. Mustus ja tolm on sama mõjuga nagu liivapaber ja
seepärast tuleb see kohe eemaldada. Vajaduse korral (rohkem määrdunud kohad, plekid jne) pesta
põrandat niiske mopiga, mida on loputatud ja väänatud LOBA Cleaner lahuses.
Masinaga puhastamine
Tugevamalt määrdunud kohad puhastada pehmete harjastega pesumasin/imuriga ja Lobacare
Cleaneriga. Selle pesuga põrandale jääv pesuvesi eemaldada koheselt imuriga.

SüvaPuhastus

Mehhaaniline või käsitsi tehtav süvapuhastus on vajalik väga määrdunud ja parkunud põrandal kui
tavaline pesu mustust ei eemalda.
Süvapuhastuseks kasutage LOBA CareRemover’it.
Jälgida, et liigne pesuvesi ei ujutaks põrandat, mis võib põhjustada puidu paisumist ja põranda
kahjustumist. Kanda peale võimalikult väike kogus puhastusainet ja töödelda korraga väiksem piirkond.
LOBA CareRemover’iga töödeldud põrand töödelda omakorda rohelise vildiga ja eemaldada kogu
määrdunud vedelik võimalikult kiiresti. Põrand pesta üle puhtas vees loputatud ja väänatud lapi või
mopiga.

NB!

Süvapuhastust teha nii harva kui võimalik

Et pikendada lakitud pinna kestvust pikaajalise kontakti korral plastifikaatoreid sisaldavate materjalidega (nt kumm,
plastikdetailid mööbli jalgade all), peaks neid aegajalt liigutama teise kohta. Sellised materjalid võivad põhjustada lakil
pöördumatuid värvimuutusi.
Käesolev juhend sisaldab ainult soovitusi, mis tuginevad pikaajalistele kogemustele, kuid ei ole siduv ega anna
garantiid lepinguliseks õigussuhteks või lisakohustusteks.
2K Invisible Protect lakiga lakitud põrand on nn „turvaline põrand“, see lakk sisaldab libisemist pidurdavaid koostisosi.
Tavalistele lakitud põrandatele soovitatavad hooldusvahendid, mis jätavad põrandale õhukese kaitsekile
sellele lakile ei sobi!
Kui lakk aja jooksul kulub, tuleb see uuesti sama lakiga üle lakkida.
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