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FREVINI toodetud puitpõrandad on kvaliteetsed ja valmistatud looduslikust puidust. Neid põrandaid 
iseloomustab suur praktiline ja esteetiline väärtus. 

Tootja garantii kehtib põrandatele, mille paigaldamisel ja kasutamisel on järgitud juhiseid. 

• Puitpõranda korral peab ruumi temperatuur olema 18–24 °C. 
• Ruumi suhteline niiskus peab olema 40–60%. 
• Põrandaküttesüsteemi peale paigaldatud laudade temperatuur ei tohi ületada 27 °C. 

Põrandaküttesüsteemi peale paigaldatud põrandale on keelatud panna vaipu, liiste või mööblit, mille 
jalgade kõrgus on alla 10 cm. 

• Põranda hooldamiseks tuleb kasutada ainult selleks ette nähtud vahendeid – puhastusvahendeid ja 
muid hooldustooteid, mis sobivad õlitatud puitpõranda jaoks. Muude hooldustoodete kasutamisel 
võivad tekkida plekid või muutuda põranda värvitoon, põrandapinna libedusomadused või läige. 

• Igapäevane korrashoid peaks piirduma tavapärase tolmuimemise või põrandapesuga. 
• Põranda hooldamise sagedus oleneb selle kasutamise intensiivsusest. 
• Igasugune põrandapinnale sattunud liiv tuleb kiiresti eemaldada. Põrandale jäänud liiv võib 

kriimustada kattekihti ning tekitada puidu pinnakihile väiksemaid sälke ja kriimustusi. 
• Puitpõrandaga ruumis peaksid olema uksematid, mis eemaldavad tõhusalt liiva, vee ja muu mustuse. 

Matid tuleks panna välisukse, terrassiukse jt sissepääsude ette nii sisse kui ka välja. 
• Tolmu eemaldamiseks tuleks kasutada pehmet kuiva harja või pehme harjaga tolmuimejat. Võite 

kasutada ka kergelt niisket lappi koos õlitatud puitpõrandale sobiva puhastusvahendiga või ilma 
selleta. Põrandale ei tohi pärast puhastamist mingil juhul jääda niiskeid jälgi. 

• Põrandaga vahetult kokku puutuvate mööbliesemete ja muude sisustuselementide alla tuleks liimida 
viltpadjakesed. 

• Puitpõranda kaitseks mehaaniliste kahjustuste eest tuleb ratastega toolide ja muude mööbliesemete 
all kasutada plastist või põrandakattematerjalist kaitsematti või vaipa. Kontrollige kaitsemattide alust 
pinda ja eemaldage sealt kohe kogu liiv ja muu mustus. Kui seda mustust ei eemaldata, saab 
kaitsemati alla jääv põranda pinnakiht kriimustada. 

• Mingil juhul ei tohi puitpõrandat katta PE-kile ega muu niiskus- ja õhukindla materjaliga. 
• Ei võeta vastu nõudeid seoses puidu värvitooni muutumisega valguse (ultraviolettkiirguse) toimel. 
• Põrandat saab uuendada lihvimise ja üleõlitamise teel. Tootja lubab uuendamiseks kasutada 

puitpõrandale mõeldud õlisid, kui neid tarvitatakse pealekandmisjuhistega kooskõlas. Puidu pinnakihi 
eemaldamist hõlmavate uuendamiskordade arv oleneb mehaanilise kahjustuse sügavusest. Enne 
mehaanilise uuendamise (lihvimise) alustamist analüüsige põranda seisukorda ja seda, kas 
mehaaniline uuendamine on võimalik või mitte. 
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• Eelnimetatud soovituste eiramisel kaotab materjalile ja teenustele antud garantii kehtivuse. 
• Põrandaküttesüsteemi peale paigaldatuna lubab tootja kasutada ainult liimpaigaldusega FREVINI 

põrandaid. 
• Põrandakütte kasutamisel tuleb järgida juhendit „FREVINI – põrandakütte eritingimused”. 
• Kui soovite lisateavet FREVINI põranda paigaldamise kohta põrandaküttesüsteemi peale ja 

paigaldusjuhiseid, vaadake meie veebisaiti aadressil www.frevinistudio.com. 

Müüja ja tootja antud garantii kaotab kehtivuse, kui omanik ei teata defektist 14 päeva jooksul pärast selle 
ilmnemist. 

OLULINE. Kasutaja peab tagama, et puhastustöötajad on tuttavad nende FREVINI lakitud põrandate 
korrashoiu-, kasutus- ja hooldustingimustega. 

 


