
Tänapäevane eluruumi puhastus püüab vähendada märgade puhastusmeetodite osa ja asendada need kuivpuhastusmeetoditega. 
Näiteks, tsentraliseeritult pestud impregneeritud mopid ja lai valik vastavaid masinaid. See teeb töö efektiivsemaks ja 
puhastustöötajatele kergemaks ning minimiseerib keskkonnamõju. Kasutatakse vähem puhastuskemikaale ja puhast vett.
Need puhastusviisid parendavad püsivat kvaliteeti. 

Puhastus- &
hooldus-
juhend

ÜLDISELT
� Puhastage seinakatet regulaarselt, kuna see on 
kuluefektiivsem ja hügieenilisem kui aeg-ajalt toimuv 
suurpuhastus.

� Pühkige igasugune rasv ja õliplekid kohe ära, muidu 
kahjustavad need pinda.

� Oluline on vältida plekkide kuhjumist, eriti köögis 
mahapritsinud õli sadestusi ja vannitoas seebi ja šampooni 
piiskasid.

� Hoiatus! Järgige hoolikalt doseerimise juhendit!

� Vältige erinevate brändide toodete segamist (sobimatuse 
risk).

� Lahustid kahjustavad vinüülseinakatteid .

� Pidage meeles, et heledad värvid vajavad sagedasemat 
puhastamist. 

PUHASTAMINE

� Tegutsege kodumajapidamise tüüpiliste plekkide 
eemaldamiseks viivitamatult.

� Lihtsalt pühkige pesukäsna ja puhta veega. Samuti võib 
kasutada pehmet harjastega harja.

�Hoiatus: Ärge kunagi kasutage abrasiivseid švamme.

HOOLDAMINE

� Puhastage harjaga (pehmed harjased) ja neutraalse 
puhastusainega (pH 6-8) lahustatuna soojas vees. Loputage 
puhta veega.

� Samuti soovitame aeg-ajalt suurpuhastust kasutades 
puhastusainet, mida tuleb vees lahustada kõrges 
kontsentratsioonis. Puhastusele järgneb loputamine puhta 
veega. Valige pH puhastusaine vastavalt määrdumise tüübile: 
hape katlakivile ja roostele, leelis orgaanilisele mustusele.

� Aurupuhastus on mugav puhastusmeetod. Ideaalselt, 
pihustage ala puhastuslahusega üle, laske mustusel mõned 
minutid lahustuda, siis eemaldage kasutades 
aurupuhastusseadmeid. Vajadusel loputage puhta veega.

PLEKKIDE EEMALDAMINE

� Närimiskummi, joodi, vaha ja huulepulga jälgedega tegelege 
viivitamatult. Valage pisut 900 alkoholi puhtale riidetükile ja 
tupsutage plekki vältimaks selle levikut, vajadusel korrake 
protseduuri.

� Töödelge plekke koheselt. Kasutage denatureeritud 
piiritusega, puhastuspiiritusega või neutraalse puhastusainega 
niisutatud puna-valget nailonšvammi.

� Peale plekkide eemaldamist loputage korralikult puhta 
veega ja pühkige kuivaks.

Aquarelle Wall, 

Aquarelle Wall HFS,

Protect Wall 1,5 & 2CR

Wallgard
SEINAKATE

2018

Kui teil tekivad mistahes kahtlused või küsimused, mis vajavad  
selgitamist, siis pöörduge täiendava informatsiooni saamiseks oma 
kohaliku Tarkett’i esindaja poole. 


