
AAmmeelllloo  PPõõrraannddaaõõllii  oonn  llääbbiippaaiisstteevv  vviiiimmiissttlluussmmaatteerrjjaall  uuuutteellee  jjaa  eeeellnneevvaatteesstt  vviiiimmiissttlluussmmaatteerrjjaallii--
ddeesstt  ppuuhhttaakkss  lliihhvviittuudd  vvaannaaddeellee  ppuuiittppiinnddaaddeellee..  PPõõrraannddaaõõllii  oonn    lliinnaaõõllii  bbaaaassiill  vvaallmmiissttaattuudd  ttooooddee..
LLiinnaaõõllii  oonn  lloooodduusslliikk  ttoooorraaiinnee,,  mmiiddaa  ssaaaaddaakkssee  õõlliilliinnaa  sseeeemmnneetteesstt,,  kkuuss  oonn  sseeddaa  oonn  kkeesskkmmiisseelltt  3300
pprroottsseennttii..
AAmmeelllloo  PPõõrraannddaaõõllii  eeii  tteekkiittaa  ppuuiidduu  ppiinnnnaallee  lliissaakkiihhttii;;    ttaa  iimmeenndduubb  ssüüggaavvaallee  ppuuiidduu  ppoooorriiddeessssee,,
mmuuuutteess  ppuuiidduu  ppeeaalliissppiinnnnaa  kkuulluummiiss--  jjaa  vveeeekkiinnddllaakkss  nniinngg  ppõõrraannddaappiinndd  hhaakkkkaabb  ssiiiiddjjaalltt  llääiikkiimmaa..  
KKuunnaa  PPõõrraannddaaõõllii  eeii  tteekkiittaa  ppuuiidduullee  lliissaakkiihhttii,,  ssiiiiss  ttuunndduubb  ppuuiittppõõrraanndd  kkaa  ppaalljjaa  jjaallaa  aallll  mmõõnnuussaalltt  ssooee..

KKaassuuttaammiinnee:: Viimistletav pind peab olema
puhas, sile ja kuiv (max lubatud puidu niiskus
20%). Vanad laki- ja värvikihid eemaldatakse
lihvimise teel. Põrand lihvitakse hoolikalt
puidusüü suunas. Soovitav on puitpinnale
teha enne viimistlemist viimane lihv lihv-
paberiga, mille karedus on  minimaalselt
180.  Lihvimistolm eemaldatakse hoolikalt
tolmuimeja abil, oluline on, et ka nurgad
täiesti puhtaks saaksid. Kui põrand on veel ka
peale tolmuimeja kasutamist tolmune, pühi-
takse  tolm tärpentiniga niisutatud lapiga. Ära
kasuta selleks vett! Vana õlikihi ning mustuse
eemaldamiseks sobib Liberoni
Mööblipuhastusaine.
Põrandat soovitatakse viimistleda kahes või
kolmes kihis, sõltuvalt puuliigist ja põranda
kasutamise tihedusest. Õli kantakse peale
soovitavalt naturaalse harjastega pintsliga või
puuvillase lapiga. Pealekandmine peab
toimuma õhukeselt puidukiu suunas. Kui oled
peale kandnud esimese kihi õli, jälgi põran-
dat. Kui põrand imeb palju õli sisse, lisa õli
põrandale juurde. Lase õlil umbes 30 minutit
sisse imbuda ning pühi ülejääk ära puhta
puuvillase lapiga. Lase põrandal kuivada 15
tundi ning korda protseduuri. 
Õlitatud põrandatele  ei tohi 6-7 päeva
niiskust sattuda, raskeid esemeid ei saa
põrandale asetada 5-6 päeva jooksul.
Amello Põrandaõli sobib nii väärispuidust
pindade (tamm, mahagon) kui  heledate
pehmete puiduliikide (mänd, kuusk, kask)
viimistlemiseks. Heledaid  puitpõrandaid
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viimistledes tuleb arvestada seda, et pind
muutub mõnevõrra kollakamaks.
Väärispuidust pind muutub üldjuhul
mõnevõrra tumedamaks. Põrandaõli  soovi-
tatakse ka  peitsitud pindadele. Põrandaõli
on võimalik toonida ka looduslike värvipig-
mentidega, lisades viimast keskmiselt 5%.
Lase õlil sisse imbuda umbes 30 minutit ning
pühi ära imbumata õli ja värvipigment  puhta
puuvillase lapiga.

HHoooolldduuss::  Puitpõrandat ei ole vaja hoolduseks
lihvida. Vajadusel võib suuremaid plekke
lihvkäsnaga töödelda.  Iga hooldusõlitamine
tugevdab puitu, suletud puidupooridesse ei
pääse niiskus ega mustus. Hooldusõlitamist
saab läbi viia ka ainult kulunud kohtadel
(näiteks käiguteed). Põrandate hoolduseks
kasuta samuti Põrandaõli.  Hooldusõlitamist
on vaja teha siis, kui põrand on tuhmunud.
Eluruumide põrand vajab hooldusõlitamist
kord aastas. Ühiskondlike ruumide põrandate
hooldust on vaja teha vastavalt kulumisele iga
3-4 kuu järel.
Õlitatud puit muutub hooldusõlitamise käigus
järjest tugevamaks, vajades paari aasta
pärast vähem hoolt kui alguses. 

Naturaalne puiduõli 
muudab põranda soojaks


