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ÕLITATUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND 
 
Põranda hooldusõlitamise ja puhastamise sagedus sõltub põranda kasutuskoormusest. 
Ühiskondlikus kasutuses ruumide põrandaid on soovitatav õlitada kahel esimesel aastal 
vähemalt 2 - 3 korda aastas. Hiljem võib hooldusõlitust teha pikema aja tagant, kuid 
lähtuda tuleb põrandate reaalsest kasutuskoormusest ja kaitsekihi kulumisest. Kodustes 
tingimustes tuleb esmane hooldusõlitus teostada esimese aasta jooksul pärast 
paigaldamist ning edaspidi hinnata vajadust vastavalt ekspluadatsioonile ja kaitsekihi 
kulumisele. 
 
Igapäevane hooldamine 
Õlitatud või õlivahatatud puitpindade igapäevast hooldust tehakse niiske lapi või 
tolmuimejaga. Puhastamiseks ei tohi kasutada tugevaid leeliselisi ega happelisi 
puhastusvahendeid. Veenduge, et põrand ei jää liialt pikalt märjaks, sest liigne pesuvesi 
põrandal võib tekitada pöördumatuid niiskuskahjustusi. 
 
Parketi kaitsmine 
Põranda kaitsmiseks mustuse ja näiteks liiva eest, kasuta mõlemal pool välisust pori- ja 
tolmumatte. Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblijalgade alla viltpadjakesed. 
Võimaliku niiskuskahjustuse vältimiseks soovitame lillepottide all kasutada aluseid. 
Vahetage regulaarselt lillepottide asukohta, et vältida UV kiirgusest tingitud 
toonierinevuse teket. 
Ratastega toolide all kasutage põranda kaitsmiseks spetsiaalset matti või muid aluseid. 
Vedeliku sattudes parketile tuleb kahjustuste vältimiseks põrand võimalikult kiiresti 
kuivatada. 
 
Hooldusõlitus 
Hooldusõlituse parima tulemuse saavutamiseks küsi pakkumist spetsialistilt. 
Hooldusõlitust on võimalik teostada kas käsitsi või poleermasinaga. Hooldusõlitusele 
eelnevalt puhastage põrand lahtisest mustusest kasutades tolmuimejat või harja. Enne 
õlitamist peske põrand kasutades pesuvees hooldusvahendit. Veenduge, et põrand on 
peale puhastamist täiesti kuiv. 
 
Hooldusõlitus pintsli või rulliga - Põranda käsitsi õlitamisel kasutage selleks tugevate 
harjastega pintslit. Valige töö teostamise suund nii, et lõpetaksite ukse juures ja ei 
astuks värskelt õlitatud pinnale. Valage õlivaha värvialusele, kandke õli pintslile või 
rullile ning hõõruge õli õhukeses kihis piki puusüüd ühtlaselt põrandale. Jälgige 
hoolikalt, et põrandale ei satuks korraga liiga palju õli. Samuti planeerige töö tempo nii, 
et õlitamine on võimalik teostada ühes osas. Kui õli osal põrandal kuivab ja hiljem 
samast kohast tööd 
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jätkata, siis jääb sellest põrandale silmaga eristatav jätkukoht. 
 
Hooldusõlitus masinaga - Poleermasinaga õlitades soovitame kasutada valget 
poleervilti ja värvitut õlivaha. Kui teil on põrand toonitud valge õliga, soovitame kasutada 
valge pigmendiga hooldusõli. Valage veidi õli põrandale ning kasutades poleermasinat, 
kandke hooldusõli ühtlase õhukese kihina põrandle. Veenduge, et põrandale ei jää 
üleliigset õli. 
 
Toonõlitatud põrandad - Üldjuhul toimub värvilise puitpõranda hooldusõlitamine ja 
puhastamine samamoodi nagu värvitu õliga õlitatud põranda korral. 
Toonitud õlidega õlitatud põrandate korral peaks jälgima, et värvitu õlikihi kulumine ei 
ulatuks toonitud kihini Kui see on siiski juhtunud tuleb teha ka värviparandusi. Selleks 
soovitame võtta toonitud õlivaha ja segada värvitu õlivahaga vahekorras 1 osa 
toonõli/10 osa värvitule. Kui toonitud põrand on saanud tugevalt kahjustada ja puidu 
pinnas on suured kriimustused, siis värviparanduste korral jääb parandatud koht 
silmaga eristatav, kuid võib aja jooksul ühtlustuda. 
Toonitud põranda hooldamisel on soovituslik pöörduda maaletooja poole või tellida töö 
asjatundjatelt. 
 
Hooldusõlituse järgselt - Põranda kuivamisaeg on 12 - 24 tundi ning sel ajal ei tohi 
põrandale astuda. Ruume tuleb kuivamise ajal korralikult tuulutada/ventileerida, et 
tagada õli korralik kuivamine. Õlivaha lõplik valmimine toimub umbes kuu jooksul pärast 
põranda õlitamist. Ettevaatust näiteks mööbli nihutamisel, sest vahetult pärast 
hooldusõlitust tekivad kriimustused põrandale hõlpsamalt. Samuti peab olema ruumis 
õhutemperatuur 18 - 24°C. Õlitamise ajaks ei pea olema põrandaküte välja lülitatud. 
Hooldusõlituse sagedus sõltub ruumide otstarbest ja kasutuskoormusest. Näiteks köök 
ja koridor, mis on suurema koormusega ruumid, vajavad hooldust tihemini, kui näiteks 
magamistoa põrand. 
 
Plekkide eemaldamine 
Tugevate plekkide eemaldamiseks tuleb kasutada selleks spetsiaalselt mõeldud 
puhastusvahendit. Puhastusvahendit tuleb kasutada vastavalt toote kasutusjuhendile. 
Kui plekk jääb endiselt puidule, siis soovitame musta kohta hõõruda punase 
poleervildiga, et mustus pinnalt lahti saada. 
Seejärel tuleb pind uuesti lapiga puhastada, et lahtine mustus eemaldada. Kandke 
puhastatud pinnale uus kiht värvitut õlivaha. Liiga tugeval hõõrumisel poleervildiga võib 
parandatud koht jääda eristatav, kuid võib aja jooksul ühtlustuda. 
 
Sisekliima tingimused 
Puit on looduslik materjal ning vajab stabiilseid sisekliima tingimusi. Kui ruumis hoida 

http://www.vimptel.ee/
mailto:info@vimptel.ee


         
 

Viimistlusmaterjalide  Reg.kood: 80573566 www.vimptel.ee  
Paigaldajate ja Pärnu mnt 139e/13 info@vimptel.ee 
Tarnijate Liit MTÜ 11317 Tallinn +372 51 27 002 

kindlaid tingimusi, siis ei teki puidus juhitamatuid reaktsioone (nt. puidu kahanemine/ 
paisumine/kaardumine/pragunemine), mis võivad olla pöördumatu iseloomuga. 
• Ruumi õhutemperatuur: 18-24 °C 
• Põranda pinnatemperatuur: 18-27°C 
• Põranda pinnatemperatuuri muutus võib ööpäevas olla maksimaalselt 3°C. 
• Ruumi suhteline õhuniiskus: 40-60% 
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