
ALLBÄCK LINAÕLISEEP

Linaõliseep on valmistatud külmpressitud toorest puhastatud linaseemneõlist ja veest. See on 
naturaalne puhas toode, ilma lisanditeta.
Kasutusalad:

1) Pintslite ja käte pesemiseks.
Sega seep vähese veega, pese ning loputa puhta veega.

2) Põrandate pesu.
Ämbritäiele veele lisa 1dl seepi. Küüri ja kuivata.

3) Muud pinnad, kus mustus on pinnale sügavalt sisse imbunud: ahjud, pliidid, auto, köögi 
töötasapinnad või plekid tekstiilil. 
Puhasta määrdunud kohta vähese veega segatud seebiga, hõõru tugevalt ning jäta pinnale 
seisma. Riided loputa veega või pese pesumasinas.

Jäta pinnad töötlemata!

Kõiki puitpindu ei pea töötlema. Puitpaneele ja põrandaid pole vaja töödelda, kui soovite alles jätta 
puidu loomuliku tooni. Laske puidul loomulikul teel tumeneda ja ta saab sügavama ja soojema 
tooni. Vältige lakkimist, õlitamist ja muude puidukaitsevahenditega töötlemist, puitpind on 
töötlemata kaunim ja tervislikum. Põrandaid võib pesta seebiga - seebiga pestud põrandad on 
heledad ja kaunid, peavad kulumisele vastu ja jäävad peale küürimist heledaks.

KÜÜRITUD PÕRAND
Põranda küürimine on kõige algupärasem põranda töötlemise viis. Kuid küürimise eesmärgiks ei 
olnud mitte puidu töötlemine vaid puhtaks saamine.
Seega ei ole põranda küürimine pinnatöötlus sõna otseses tähenduses. Mida tihedamini põrandat 
küürida, seda kaunimaks ja kulumiskindlamaks põrand muutub, valgeks küüritud põranda saab 
mõne aasta pärast. Õige põrandapinna saab kiiremini, kui seda küürida puhta linaõliseebiga. 
Allbäcki linaõliseep on rasvane, seetõttu sobib ta selleks tööks eriti hästi. 
Küüritud põrand pole nii nõudlik kui võiks arvata, kui põrandal ei käida välisjalanõudes, piisab 2-3 
küürimiskorrast aastas. Küüritud põranda eeliseks on tema pehme ja mõnus pind, millel on hea käia 
paljajalu. 
Päris heledat või helehalli põrandat on õige hoida ning küürida ka edaspidi. Põrandaid on küüritud 
ka liiva ja tuhaga. Kui soovid päris heledat põrandat, tuleks põrandalaudadeks valida kuusepuu 
(mänd jääb tumedaks). Küürida tuleb külma veega, sest soe vesi muudab puitpinna rasvaseks! 
Küüritud põrandat võib hiljem soovi korral värvida, lakkida, õlitada või vahatada.

TÖÖVÕTTED
1. Vana küüritud põrandat küüri edasi.
2. Uut põrandat ei soovitata enne küürimist lihvida. Hööveldage käsihöövliga võimalikud ebatasasused. 

Hööveldatud pind ei võta nii palju mustust sisse kui lihvitud pind. 
3. Enne küürimist piserdage põrandat külma veega! Vett pole vaja põrandale valada.
4. Põrandat võib küürida samamoodi kui vaipa. Pange harjale seepi ja kastke hari külma vette, samuti 

võib seepi küürimisvette valada (4-5dl seepi 10l vee kohta). Kasutage õige kõvadusega harja, kui 
hari on liiga kõva võib see põrandat kahjustada. Võib kasutada ka varrega küürimisharja, see säästab 
põlvi ja selga.

5. Plekke küürides võib harjale rohkem seepi panna. Tähelepanu!!! Ärge pange seepi otse kuivale 
põrandale, see võib jätta kollaseid plekke!

6. Küürige põrandat pikikiudu.
7. Loputage põrand külma vette kastetud lapiga. Pühkige ära liigne seep. Kui põrand on väga must, 

võib küürida ka teist korda. Pühkige alati seebivesi ära, ärge laske sellel põranda sisse kuivada!
8. Küüritud põrandat hooldatakse samal viisil kui eelnevalt kirjeldatud.
9. Põrand muutub kiiremini tugevaks, kui lisate seebi sisse paar supilusikatäit värnitsat.



LUBJAGA KÜÜRITUD PÕRAND
Lubjaga küüritud põrand on valge koos mõnede valgete laikudega ning näib vana ja kulunud. Kui 
soovitakse väga valget põrandat, küüritakse põrandat lubjaga. Sel viisil saab vanast määrdunud 
põrandast puhta valge põranda näiteks pidude jaoks. Lubjaga küürimine ei ole töötlemine ja 
põrandat tuleb küürida mitu korda aastas. 
Lubjaga küüritud põrand on pehme nagu seebiga küüritudki, kuid toonilt heledam. See ei näi vana 
hästi küüritud põrandana, vaid lubi jääb pinnale ja värvib põranda valgeks. Lubjaga küüritud põrand 
sobib hästi vana aja miljöösse, kus on palju algupäraseid pindasid ja ei soovita, et põrand mõjuks 
liiga uue ja puhtana.
Lubi kulub käidavatel kohtadel kiiremini ja põranda pind muutub elavaks, halli-, valge- ja 
heledalaiguliseks.
Kuusepuust põrand tuleb heledam ja valgem, männipuidust veidi tumedam. Pea meeles, et põrandat 
tuleb küürida külma veega! Soe vesi muudab pinna „karvaseks“

TÖÖ KÄIK:
1. Lubjaküürimine õnnestub paremini eelnevalt lihvimata põrandal. Vana küüritud põrandat küüritakse 

edasi ja uut põrandat ei lihvita enne küürimist. Höövelda võimalikult ebatasasused käsihöövliga. 
Hööveldatud pind ei võta nii palju mustust sisse kui lihvitud pind.

2. Sega 1/3 lubjapastat ja 2/3 vett. Enne küürimist piserda põrandat külma veega. Küüri põrandat 
lubjaga ettevaatlikult. Lubjavesi on küürides läbipaistev ning muutub kuivades valgeks. Ära unusta 
lubjavett tihti segada, segamine tagab ühtlase põrandapinna. Tähelepanu! Kasuta kummikindaid, sest 
lubi on kergelt söövitava toimega! Lase põrandal järgmise päevani kuivada. Kuivanud põrand on 
valge.

3. Seejärel küüritakse põrandat linaõliseebiga. Seep, lubi ja puidu enda omadused koos moodustavad 
põranda pinnatöötluse. Põrandat küüritakse samamoodi kui vaipa: pane harjale seepi ja kasta hari 
külma vette. Tähelepanu! Kasuta ainult natukene vett, seep peab lubja ära sööma! Kasuta õige 
kõvadusega harja, kui hari on liiga kõva võib see põrandat kahjustada. Varrega küürimishari säästab 
põlvi ja selga.

4. Lase järgmise päevani kuivada. Kui põrand on laiguline, võid veelkord lubjaveega küürida.
Kui põrandal on liiga palju lupja, võid selle märja lapiga küürides ära korjata.
Põrand on valmis, kui põrand on kuivanud ja seep on lõpetanud keemilise reaktsiooni lubjaga (lubi 
ei ole enam sööbiv). Lubjaküüritud põrandat hooldatakse seebiga küürides. Kui lubi on kulunud, 
võib lubjaga küürimist korrata

Tootja: Allbäck Linoljeprodukter AB
Ö.Balkåkravägen 18
271 91 Ystad
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tel. +46 (0)411 602 02
www.linoljeprodukter.se

Müüja: Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5
10415 Tallinn
Eesti
tel. +372 6 414 509
www.majatohter.ee
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