
Põhiline nõuanne
 Puhastage oma põrandkatet regulaarselt, kuna see on kuluefektiivsem ja hügieenilisem kui süsteemitu 

suurpuhastus.

 Järgige alati hoolsalt doseerimisjuhiseid.

 Pühkige koheselt ära igasugused rasvaplekid ja õlilekked, kuna need võivad pinda kahjustada

 Lahustid kahjustavad elastseid põrandaid.

 Kummirattad ja -tallad võivad põrandakatte värvi kahjustada. Kõikide toolide ja laudade jalgadel peavad

olema kvaliteetsed põrandakaitsed. Äriinterjööridesse ei ole soovitatavad viltkaitsed. Sobivam on kõva plastik. 

 Pidage meeles, et heledad värvid vajavad sagedasemat puhastamist.
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Ennetav hooldus
Uksematid. 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.

Igapäevane ja regulaarne puhastus 

Kuivpuhastus. Eemaldage tolm ja mustus kuiva mopiga.

VÕI 

Tolmuimejaga puhastamine. Tolmu ja lahtise mustuse eemaldamiseks. 

On soovitatav suurtel pindadel ja ehitustööde järgselt.

_________________________________________________________________ 

Niiskepuhastus. Kasutage vee või puhastusaine lahusega niisutatud moppi. 

Oluline on, et põrandale ei jääks vett ega kirmet. Põrand peab olema 15-20 

sekundi pärast praktiliselt kuiv.

VÕI 

Kombineeritud masin, harjaga. Tööstuslik masinpuhastus (suured alad). 

Kasutage vedeldatud puhastusainet. Sobiv kiirus 300-500 pööret minutis. 

Kasutage nailonharja, mitte valget/beeži švammi!

__________________________________________________________________

Harjaga pühkimine. Pühi käsitsi kasutades keskmise pikkusega harjastega harja.

VÕI 

Harjadega rotopesu. Piserdage vedeldatud puhastusainet ja puhastage koos 

veega või vees lahustatud puhastusainega.

__________________________________________________________________

Plekkide eemaldamine. Plekke töödelge viivitamatult. Kasutage v

alget/punast nailonšvammi koos neutraalse puhastusainega (lahusteid mitte k

asutada). Töödelge pleki välisservast selle tsentri suunas. Seejärel loputage 

ja pühkige puhta veega.

TopCleanXP 

pinnatöötlus

TopClean X-treme 

Performance 

pinnatöötluse aluseks on 

fotoretikulaarne 

alumiiniumoksiidiga 

tugevdatud PUR 

kattekiht. See kindlustab 

väga hea hõõrdekindluse 

ja väga hõlpsa 

kuluefektiivse hoolduse –

pole vaja vaha, pole vaja 

poleerida, kogu eluks!

Ehitusjärgne puhastus

Ehitusperioodil kaitske 

alati põrandat paksu 

paberi või papiga. Peale 

uue põranda 

paigaldamist puhastage 

see alati ära: ehitustolmu 

ja lahtise mustuse 

eemaldamiseks kasutage 

tolmuimejat, pühkige ala 

kuiva või niiske mopiga 

üle. Kombineeritud 

silindriliste harjadega 

küürija/puhasti on 

efektiivne suurtel 

pindadel. Kasutage 

madala pH-ga (3-5) 

puhastusainet.



Perioodiline puhastus

Kerge määrdumine: pihustuspuhastamine. Segage konteineri paagis vett 

puhastusainega. Sobiv kiirus 300-500 pm. Soovitav on punane švamm.

Raske määrdumine: rotopesu. Puhastage silindrilise küürimismasinaga 

(pihustatav puhastusaine koos veega masinast).

Vajadusel

Kuivpoleerimine. Läike taastamiseks kuivpoleerimine. Valge/beež švamm. 

Sobiv kiirus 500-1000 pm.


