
ESMANE PUHASTUS 
 Kaitske alati põrandat paksu paberi, papi või sarnase 

materjaliga kogu ehitusperioodi jooksul. Esmane puhastus 
on alati soovitatav enne uue põranda kasutuselevõttu:
• Kergelt määrdunud põrandad: pinna puhastamine 
mustusest ja ehitustolmust tolmuimeja, harja  või märja 
mopiga. Kombineeritud harjade või valge/kollase padjaga  
küürija-kuivati on väga efektiivne suurte pindade 
puhastamiseks. Kasutage ehitustolmu eemaldamiseks 
madala pH-ga lahust.

Kaasaegsete ruumide puhastamise sihiks on vähendada märgpuhastust ja asendada see kuivpuhastuse tehnikatega. Näiteks, 

tsentraalselt pestud impregneeritud mopid ja lai valik asjakohaseid masinaid. See muudab töö palju efektiivsemaks ja 

puhastustöötajatele kergemaks ning minimiseerib keskkonnakahjulikkust. Kasutatakse vähem kemikaale ja puhast vett.

Selline puhastusviis parandab tulemusi ja tagab kindla kvaliteedi. Tarkett’i Premium põrandakattel on PUR-tugevdatud kulumiskiht, 
mis minimiseerib puhastuskemikaalide kasutamist.

ENNETAV HOOLDUS 
 Mustuse eemaldamiseks sissekäigu juurest kasutage 

õigete mõõtmetega uksematte. Umbes 80% 

põrandapinna puhastamist vajavast määrdumisest 

kantaks sisse väljast. Ja 90% sellest määrdumisest saab 

vältida efektiivse ja õigete mõõtmetega uksematiga.

 Mida vähem mustust uksest sisse kantakse, seda 

madalamad on nõuded hooldusele.

Puhastus- ja 
hooldusjuhend
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Kahtluste korral või selgituste vajadusel palun kontakteeruge 

lisainformatsiooni saamiseks Tarkett’i  kohaliku esindajaga.

IGAPÄEVANE PUHASTUS

Igapäevane puhastus: Kuiva või märja mopiga

Masinpuhastus: Headeks tulemusteks puhastage põrandat 
keskmiselt tugevate harjade ja soovitavalt punase padjaga 
kombineeritud küürimis-kuivatusmasinaga.
Puhastuskemikaalid: Kui on vajalik märgpuhastus, 
kasutage neutraalset põrandapuhastit. Märjad ruumid võivad 
vajada perioodilist puhastamist happeliste puhastusainetega 
pH 3 kuni 5, et eemaldada jääklubja ja seebi jälgi. 
Hoiatus! Järgige alati hoolikalt doseerimisjuhiseid!

Plekkide eemaldamine: Plekke töödelge viivitamatult. 
Kasutage valge/punast nailonpatja metüülpiirituse, 
puhastuspiirituse või neutraalse puhastusvahendiga.

Puhastage veelkord puhta veega.

PERIOODILINE PUHASTUS

Hooldamine: Enamikel aladel on põrandapinna uuendamise  
sobivaks meetodiks kuivpoleerimine. Kõige õigem on 
kuivpoleerida kohe peale seda, kui olete põranda masinaga 
puhastanud. Kuivpuhastus takistab uut määrdumist. Veenduge, 
et kasutate õiget tüüpi poleerpatja. Parimaid tulemusi on 
saadud pöörlemiskiirustel  500 kuni 1000 p/min ja punase 
padjaga. Mida suurem on kiirus, seda eredam on läige. 
Kuivpoleerimise sagedus sõltub kulumise määrast. Kui 
hoolduse režiim ei vasta teie ootustele läike või üldise välisilme 
suhtes, võib kasutada sobivaid poleerimise, spreipoleerimise 
või põranda hooldussüsteemi. Detailsema teabe saamiseks 
kontakteeruge oma tarnijaga.

Suur kulumus ja määrdumus vajab masinpuhastust
Kasutage põrandal puhastuslahustit (üsna tugevat 
puhastusvahendit, pH 10-11 peale lahustamist) ja laske imbuda 
5-10 minutit. Puhastage põrand kasutades rasket 
küürimismasinat  ja punast puhastuspatja. Must vesi 
eemaldage koheselt tolmuimejaga. Loputage puhta veega. 
Laske põrandal kuivada ja seejärel rakendage 
põrandahooldussüsteem vastavalt ülaltoodud juhistele.

PÕHILINE NÕUANNE
 Lahused kahjustavad elastseid põrandaid.
 Pühkige iga õliplekk kohe ära, see võib pinda kahjustada.
 Mustad kummist rattad ja kummijalanõud võivad tekitada 

värvimuutusi. 
 Kõikidel toolijalgadel peavad olema kaitsetallad.
 Pidage meeles, et heledad värvid vajavad sagedasemat 

puhastamist.


