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VINÜÜLPÕRANDATE (LVT) HOOLDUSJUHEND 
 
Vinüülpõrand on väga hea kulumiskindlusega ja kergesti hooldatav, kuid vajab samuti 
hooldamist, et vältida kriimustusi tolmu, mustuse ja muude teravate esemete poolt. 
Allpool toome välja mõned nõuanded, et Teie põrand püsiks võimalikult kaua kena ja 
kahjustustevaba. Hoolduse tihedust tuleb hinnata vastavalt koormusele ja 
ekspluadatsioonile. 
 
Üldised nõuanded ja soovitused 
• Oma põranda kaitsmiseks pori ja liiva poolt tekitatud kriimustuste eest, paigaldage 
mõlemale poole välisust porimatid. Porimatte peab regulaarselt hooldama, et säilitada 
nende efektiivsus. 
• Kõvad põrandakatted muutuvad märgadena libedaks. Veendu, et põrandaid 
hooldades oleks pind täielikult kuivatatud, enne nende peal kõndimist. Vihmaste ilmade 
korral on vajalik paigaldada sissekäikude juurde eraldi porimatid, et vältida jalatsitega 
liigse niiskuse kandumist põrandakattele. 
• Pühi maha kukkunud vedelik koheselt, et vältida põranda libedaks või plekiliseks 
muutumist. 
• Kasuta mööblijalgade all alati vildist kaitseid! Mööbli jm. raskemate esemete 
lohistamine võib tekitada põrandale kriimustusi. 
• NB! Musta kummi jäljed võivad põhjustada kattel püsivat määrdumist või värvimuutust. 
Ära kasuta kummialusega matte, kummist mööblijalgade aluseid ja kummist ratastega 
toole. 
• Ruumi temperatuur peab olema vahemikus 18-26°C. Vinüülplaadid sobivad 
põrandaküttega pindadele, kuid pinna temperatuur ei tohi ületada +27°C ning 
temperatuuri võib tõsta järk - järgult. 
• Jälgi päikesevalgusest tingitud toonimuutusi aja jooksul ja liiguta vajadusel vastavalt 
sellele vaipu ja mööblit. 
• Veendu, et kasutatav tolmuimeja sobib vinüülil kasutamiseks ning ei tekita teravate 
nurkade või osadega põrandale kahjustusi. 
• Ära kasuta aerosoolspreisid ja silikoonil põhinevaid tooteid, kuna need võiad muuta 
põrandad libedaks. 
• Kasuta hooldamiseks vinüülkatetele sobivaid tooteid. 
 
Paigaldusjärgne hooldus 
• Eemalda lahtine mustus. Kontrolli, et kuskil pole jäänud liimi jääke materjali pinnale. 
Vajadusel eemalda need puhta vee ja lapiga hõõrudes. 
• Pese põrand niiske mopi ja neutraalse pesuaine vesilahusega niikaua, kuni pesuvesi 
jääb pärast pesu puhtaks. 
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Igapäevane hooldus 
Alltoodud hooldusvõtete intervall on soovituslik, see sõltub konkreetse hoone 
eripäradest (kasutusintensiivsusest, kokkupuutest mustuse ja tolmuga). 
Igapäevaselt: 
• Eemalda mopi, harja või tolmuimeja abil tolm ja lahtine mustus. 
• Vajadusel eemalda plekid neutraalse pesuainega. Pesumopp ei tohi olla märg, vaid 
peab olema korralikult kuivaks väänatud. 
Kerge või tugev määrduvus: 
• Kerge määrduvus – poleeri kuivalt kiirete pööretega poleerimismasinaga (üle 
1000pööret/minutis) valge puhta poleerimiskettaga. 
Või 
• Tugev määrduvus – pihusta pinnale hooldusvahendit ja poleeri kiirete pööretega 
poleerimismasinaga (üle 1000 pööret/minutis) valge puhta poleerimiskettaga. 
 
Perioodiline hooldus 
• Eemalda mopi või tolmuimeja abil tolm ja lahtine mustus. 
• Pese põrandat neutraalse pesuaine vesilahuse ja aeglaste pööretega (umbes 165 
pööret/minutis) monodiskmasinaga koos punase puhta kettaga. Pesuainet võib kanda 
pinnale ka mopiga ning seejärel pühkida põrand poleerimismasinaga valge puhta 
poleerimiskettaga. 
• Kogu kokku must pesuvesi. 
• Loputa pind korralikult puhta veega ja lase kuivada. 
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