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PÕRANDAÕLI
Tooteteave
Herdins põrandaõli kasutatakse töötlemata, leelisega töödeldud või
eelnevalt õlitatud okas- või lehtpuupõrandate õlitamiseks. Herdins
põrandaõliga saate vastupidava põranda, seda kaitstes ja samas ka
täiustades. Herdins põrandaõli baseerub looduslikel õlidel ja seda on
saadaval kahes variandis, naturaalset ja valge pigmendiga.
Kasutades valget õli tuleks põrandat eelnevalt töödelda leelisega.
Koostis: Looduslikud õlid, sideaine ja madalaromaatne lakinafta.
Pakend: Plastkanister: 3L
Kulu/doseerimine: 1 liitrist õlist piisab kuni 10 m2 pinna
töötlemiseks.
Kuivamisaeg:
Kuivamisaeg
on
õhutemperatuurist ja niiskusest.

12-18

tundi,

sõltuvalt

Töövahendite puhastamine: Töövahendite pesemiseks kasuta
White Spirt’i.
Tööohutus
Ärge hingake õli auru sisse ja vältige kokkupuudet nahaga. Aine sattumisel organismi pöördu viivitamatult arsti poole
ja näita talle pakendit või etiketti. Ära unusta õliste kasutatud poleerkettaste ja poleerimisriiete puhul isesüttimisoht.
Kasutatud poleerkettad ja poleerimisriided tuleb panna veeämbrisse või tulekoldesse, et vältida ümbritsevate
materjalide süttimist. Hoida õli nõu lastele kättesaamatus kohas.
Juhised
Käsitsi õlitamine
Enne kui alustad õlitamist ole kindel, et sul on olemas kõik tööks vajaminev: kaitsekindad ja -jalanõud, nõu õli jaoks,
põrandahari ja kummispaatel. Üleliigse õli eemaldamiseks on hea kasutada kiuvaba lappi ning lõppviimistluseks
poleerimislappi.
Töödeldav põrand peab olema kuiv ja korralikult puhastatud.
Enne õli kasutamist ja kindlasti ka kasutamise ajal segada/loksutada õlikanistrit korralikult ning veenduda, et kanistri
põhjas olev pigmenti oleks õliga segunenud. Samuti on variant valada õli puhtasse ja piisavalt laia nõusse. Valge õliga
õlitades tuleks eelnevalt kontrollida väikse pinna peal tooni sobivust. Õli põrandale kandmine peaks toimuma puidu
pikisuunas, harjates edasi-tagasi, et õli saaks imenduda ühtlaselt puidu pealispinda. Soovitatav on töödelda korraga 34 lauda ja nii, kuni terve põrand on õlitatud. Tööd ei tohiks katkestada poolelt laualt. Suurema pinna puhul, võib selle
jagada osadeks, kuid kogu põranda õlitamine ei tohiks kauem võtta kui 15-20 minutit.
15-20 minutit möödudes eemaldage kiuvaba lapiga üleliigne õli, mis pole puitu imendunud. Õlil ei tohi lasta puidu
pinnal ära kuivada.
Paari tunni pärast, kui põrandapind tundub juba kuiv, tuleks kogu tegevust korrata. Lase põrandal vähemalt 24 tundi
toatemperatuuril kuivada ning seejärel poleeri.
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Paari nädala pärast võib põrandat hooldada Herdins põrandaseebiga. Puhasta põrand lapi või tolmuimejaga. Pesta
põrand lahusega, milleks kasutada moppi või lappi. Töödelda puitu pikisuunas. Pühkida põrand väljaväänatud mopi
või lapiga kuivaks. Parema tulemuse saamiseks võib tehtut korrata. Igapäevane hooldus seisneb põranda pühkimises
või tolmuimejaga puhastamises. Põrandat võib pühkida ka märjalt, kasutades lahjemat seebilahust. Töövahendite
pesemiseks kasuta vett.
Põranda hooldamine
Peale õlitamist vajab põrand regulaarset hooldamist.
Põrandat tuleks iga päev puhastada kas tolmuimeja või siis harjaga. Samuti vajab põrand ka regulaarset pesemist,
milleks võiks kasutada õrnalt niisket lappi ja Herdins põrandaseepi, mis taastab õlikihi ja kaitseb põrandat.
Üldjuhul vajab õlitatud põrand uut töötlemist 2-3 aasta pärast (suure käidavusega pinnad võivad vajada sagedamini).
Uueks õlitamiseks sobib juba Herdins hooldusõli.
TÄHELEPANU!
• Enne õlitamist kata ümbritsevad pinnad.
• Pea meeles, et hea lõpptulemus sõltub ka temperatuurist. Liialt palava ruumi puhul kuivab õli kiiremini ning
üleliigse õli eemaldamine võib olla oluliselt keerulisem. Samas jälle, kui ruum on liialt külm, vajab õli kuivamiseks
pikemat aega.
• Kindlasti eemalda üleliigne õli vältimaks läikivaid laike.
• Kuna õli vajab kivistumiseks aega siis kui võimalik väldi esimesel nädalal mustuse sattumist põrandale ja
põrandapesemist.
Muu
Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.
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