
 

Põrandavaha 

Üldine info: 
Puitpõrandate loomulike omaduste säilitamiseks on oluline neid viimistleda nii, et kattekiht oleks 

difuusne ehk veeauru läbilaskev. Aluspinna tugevdamiseks ja pooride täitmiseks kantakse pinnale 

esmalt kaks kihti põrandaõli (art nr 310-314). Järgnev vahakiht annab pinnale ühtlase siidmati 

läike ja lisa kulumiskindluse. Vahatatud pinna tugevus saadakse põhiliselt segus sisalduvast 

karnaubavahast. See on ühe Brasiilias kasvava palmi lehtede alumistelt pindadelt kogutav vaha. 

Karnaubavaha on kõige kõvem looduslik vaha. Taime lehtedel moodustab see õhukese 

vetthülgava kihi, mis omakorda kaitseb taime suures kuumuses ka läbikuivamise eest. 

 

Kasutuskohad: 

Eelnevalt põrandaõliga (art nr 310-314) krunditud puit-, kork või glasuurimata plaatidega pinnad 

(terrakotta). Sobib just suuremat kulumiskindlust nõudvatele pindadele nagu põrandad, uksed, 

trepikäsipuud, mööbel. 

 

Omadused: 

• vetthülgav, hästi hooldatav 

• difuusne 

• antistaatiline 

• siidja läikega 

• salvilaadne konsistents 

• kergesti töödeldav 

 

Koostis: 

Linaõli, linaõli-ständõli, tungõli-ständõli, kahekordselt puhastatud portugali vaigutärpentiniõli, 

karnaubavaha, mesilasvaha, pliivabad sikatiivid. 

 

Vaha pealekandmine: 

Vaha kantakse pinnale pehme lapiga õhukese ja ühtlase kihina. Vältida tuleb liiga paksu kihi 

jäämist pinnale. Soovitav on kasutada poleerimismasinat. Vaha soojendatakse 60˚C -ni ja kantakse 



masinaga ühtlaselt laiali. Hiljemalt 1 tunni pärast tuleb pind poleerida. Lapi, harja või 

poleerimismasinaga töötlemise järel peab pind olema siidmati läikega. 

 

Temperatuur peab olema vähemalt 10˚C. 

 

Eemaldamata jäänud ja kuivanud vaha ülejääke on pärast raske eemaldada ning need võivad 

jääda näha valkjate laikudena.Need kohad tuleks mehaaniliselt puhastada (nt tugevakiulise 

kööginõude puhastamise nuustikuga). 

 

Hooldus: 

Õlitatud ja vahatatud põrandaid tuleks vähese määrdumise korral puhastada ainult leige veega 

ilma lisandideta. Kuuma vett ja rasvu eemaldavaid puhastusaineid ei tohi kasutada. Suurema 

mustuse korral on soovitav põrandat puhastada leiges vees lahustatud oliiviõliseebiga (art nr 224), 

mis samas õlitab põrandat. Tavalise hoolduse korral on soovitav pesuvette lisada iga kord 

supilusikatäis karnaubavaha emulsiooni (art nr 420). Tugevamalt kuluvatel kohtadel, kus siidmatt 

läige hakkab kaduma, tuleks põrand puhastada pesukäsnaga ilma oliiviõliseebita. Nendel kohtadel 

kasutada 2,5%-list soodalahust. Peale sellist puhastamist tuleb põrand värskendamiseks üks kord 

uuesti üle õlitada ja vahatada. 

 

Kuivamisaeg: 

20˚C temperatuuri juures tuleb pind vähemalt 1 tunni pärast poleerida. 24 tunni pärast on vaha 

kuivanud. Esimesed 3-4 nädalat tuleks pinda suurema koormuse eest hoida. 

 

Kulu: 

Ca. 50 m 2 ühe liitriga ehk 0,02 l/m2. 

 

Pakendid: 

Art. nr. 500 - 0,5 l 

Art. nr. 501 - 1 l 

 

Toote hinda palun küsige meie salongidest! 

 

Säilitamine: 

Jahedas, kuivas, mittekülmuvas kohas ja õhutihedalt suletuna säilib põrandavaha vähemalt 2 

aastat. Pikema või valedes tingimustes hoidmise korral võib vaha konsistents muutuda. Sel juhul 

tuleks see korraks avatud kaanega nõus üles soojendada, kuni selge vedeliku tekkimiseni ja kiiresti 

maha jahutada. Lahtisest tulest eemale hoida. 

 

 

 

 



Tööriistade puhastamine: 

Kohe peale kasutamist puhastada vaigutärpentiniõliga või sooja oliiviõliseebi (art nr 224) 

lahusega. 

 

Ülejääkidega ümberkäimine: 
Ülejääke ei tohi kanalisatsiooni valada. Kuivanud õlijääke võib panna majapidamisprügi hulka. 
 
Tähistus: 
Vähemürgine - Xn 

Süttiv - VbF A II 

 

Oluline teada: 
Vahatamisel kasutatud lapid tuleb kohe peale töötamist panna tühja plekk- või klaasnõusse või 
koht, kus need ei ole tuleohtlikud. Linaõli sisalduse tõttu on oht, et need võivad ise süttida, kuna 
lapi pinnal on õli kokkupuutepind õhuga väga suur. Õli hakkab kuivades intensiivselt õhust 
hapnikku võtma ja lapp kuumeneb. Lappi ei tohi mingil juhul jätta põrandale või kohta, kus see 
võiks põhjustada tule levikut. Töötamise ajal võivad ruumi tekkida samuti süttivad aurud. 
Lahtiseid tulekoldeid tuleks seetõttu töötamise ajal vältida. Ruumi tuleb korralikult õhutada. Vaha 
tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust tootes sisalduvate 
looduslike ainete allergia suhtes. Looduslike õlide sisalduse tõttu võivad vähem valgust saavad 
pinnad aja jooksul tumedamaks muutuda. Looduslike õlide kuivamisel võib ruumi jääda neile 
iseloomulik lõhn. See kaob paari päeva möödudes. 
 
Safrani soovitus: 
Esimesed 4 nädalat peale vahatamist ei tohi põrandat ei märjalt ega niiskelt hooldada. Põrand on 
selle aja jooksul reeglina veel veeplekkide suhtes tundlik. Puhastada tuleks üksnes kuivalt 
põrandaharja või tolmuimejaga. Põrandale sattunud vedelik tuleks kohe kuiva lapiga ära pühkida. 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
www.kreidezeit.de 
 
Maaletooja:  
Safran OÜ 
www.safran.ee 
 
Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei 
järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. 
Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. 
Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust 
tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni 
avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud. 

http://www.kreidezeit.de/
http://www.safran.ee/

