
 

Tänapäeva puhastusmeetodid keskenduvad vähem märgpuhastuse protseduuridele, mis on asendatud kuivemate 
puhastustehnikatega. Näiteks, eelnevalt immutatud tsentraalselt pestud moppide ja vastavate puhastusmasinate 

kasutamine. See muudab puhastusteenindajate töö kergemaks ja efektiivsemaks ning mõjutab keskkonda nii vähe kui 

võimalik. Kemikaale ja puhast vett kasutatakse vähem või üldse mitte. Sel moel annavad puhastusprotseduurid parema 
tulemuse kindla kvaliteedi näol. Tarkett iQ põrandakattel on nii PUR-tugevdatud kulumiskiht kui ka unikaalne  

konstruktsioon, mis võimaldab täielikult kemikaalivaba taastumist kogu põrandakatte eluea jooksul.  

 

 
Kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge palun lisainformatsiooni saamiseks Tarkett’i 
kohaliku esindajaga. 

 

Suure kulumuse ja määrdumuse puhul kasutage 

masinpuhastust. Kasutage põrandakattel 
puhastuslahust (suhteliselt kange veele lisatud 

puhastusvahend pH tasemega 10-11) ning laske sel 

imbuda 5-10 minutit. Puhastage põrand kasutades suure 
võimsusega küürimismasinat ja sinist patja (Essence jaoks 

keskmise karedusega harju). Eemaldage koheselt 
tolmuimejaga must vesi. Loputage puhta veega. Laske 

põrandal kuivada ja seejärel kuivpoleerige vastavalt 

juhendile. 
 

 

PLEKKIDE EEMALDAMINE 

 

Puhastage plekid koheselt. Kasutage valgeid/punaseid 

nailonpuhastuspatju või kõva harja. Niisutage seda 
metüülpiiritusega, puhastage piirituse või neutraalse 

puhastusvahendiga. Puhastage veel kord üle puhta veega. 
 

 

 

ÜLDISED NÕUANDED 

 Elastseid põrandakatteid kahjustatakse lahustitega. 

 Pühkige mahavoolanud õli koheselt, sest see võib pinda kahjustada. 

 Mustad kummirehvid ja kummijalused võivad põhjustada katte 

värvimuutusi. 

 Kõikidel toolijalgadel peavad olema kaitsejalused. 
 Pidage meeles, et heledad värvid  vajavad sagedasemat puhastamist. 

PUHASTAMINE 

 

Igapäevapuhastus: kuiv- või märgpuhastus mopiga. 

 

Masinpuhastus: Heade tulemuste saavutamiseks puhastage põrand 

hoolikalt nii küüriva kui ka kuivatava kombineeritud 

põrandapesumasinaga ja punase puhastuspadjaga. 

iQ Optima Essence Embossed : Kombineeritud masin peaks 

eelistatavalt olema varustatud keskmise karedusega harjaga. 

Puhastuskemikaalid: Kasutage neutraalset põrandapuhastit. 

Märgruumid võivad aegajalt vajada lubja- ja seebijälgede puhastamist 

happelise pH tasemega 3-5 puhastusvahenditega. 

Hoiatus! Alati järgige hoolikalt doseerimisjuhendit. 

Just Water /ainult vesi/ puhastuskontseptsioon 
Puhastusaineteta puhastamine on võimalik kui kasutada kombineeritud 
küürija-kuivatit, mis on varustatud vastava Twister Green tüüpi või sama 
kvaliteediga* teemant-küürimispadjaga. 
*Palun olge absoluutselt kindel, et teie alternatiivse padja hankija kiidab 

sellise kasutuse heaks. 

HOOLDUS 

 

Kui kulumine on muutunud nähtavaks on põrandapinna 

taastamise kõige tõhusam meetod kuivpoleerimine. 
Kuivpoleerimiseks on parim aeg kohe pärast põranda 

masinpuhastust. Kuivpoleerimine piirab uut määrdumust. 
Parim tulemus saavutatakse 500 kuni 1000 p/min ja 

punase padja (samuti iQ Optima Essence Embossed) abil. 

Mida suurem on kiirus, seda kõrgem on läige. 
Kuivpoleerige sageli vastavalt kulumisele.. 

PAIGALDUSKOHA ESMANE PUHASTUS 
Ehitusperioodil kaitske põrandat alati paksu paberi, kõva plaadi või 
muu sarnasega. Paigalduskoha esmane puhastus on soovitav teha 

enne uue põrandakatte kasutamist. Kergelt määrdunud põrandad: 

kasutage mustuse ja ehitustolmu eemaldamiseks tolmuimejat, harja 
või niisket moppi.  

Suurte pindade puhastamiseks on väga efektiivne kombineeritud 
harjadega või oranž/valgete patjadega küürija-kuivati. Ehitustolmu 

eemaldamiseks kasutage madala 3-5 pH tasemega puhastusvahendit. 

ENNETAV HOOLDUS PUHTAMAKS 
KESKKONNAKS 
Esikualal kasutage mustuse vähendamiseks vajalikus mõõdus 

esikumatti. Umbes 80% kogu põranda puhastamist vajavast 
mustusest tuuakse sisse väljast. Ja 90% sellest on võimalik ära 

hoida tõhusa ja õiges mõõdus esikumatiga. Mida vähem 
mustust tuuakse sisse esikust, seda väiksemad on vajadused 

hoolduseks. 
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Lisasoovitused IQ põrandakatete hooldamiseks. 
 

Väga tiheda liikluse ja põrandal olevate liivaterade rohkusega aladel on nõutav sage puhastamine ja 
poleerimine. Kui selle sagedus ei ole paika pandud, on tulemuseks kas tuhm ja/või kriibitud pind. 

Sel juhul on vaja palju hoolikamat töötlust selleks, et olukorda parandada ja taastada normaalses 
seisundis põrand. Kui selline remont on tehtud, on meie tavalised soovitused järgmised. 

Allpool on kirjeldatud kahte meetodit - „kerge“ vähem kulunud ja „raske“ enam kahjustada saanud 

pindadele. 
 

Palun järgige neid samme hoolikalt: 
 

 „KERGE“  
 Masinküürimine sinise 3M padja ja puhastusainega. Kasutage Maintainer’it*, näiteks Diversey Tensol’it ja rasket 

masinat, eelistatavamalt Duo Speed’i. Kasutage madalat 165 – 185 p/min kiirust. Küürige põikisuunas. 

 Koristage märgtolmuimeja püdel hoolikalt. 
 Loputage puhta veega. Kasutage veelkord märgtolmuimejat. 

 Kuivpoleerimine umbes 330 p/min (Duo Speed masina tippkiirus) ja punane 3M padi. 

 Kui taotletakse kõrgläiget, siis kuivpoleerimine tippkiirusel punase 3M padjaga. 
 

 „RASKE“  
 Masinküürimine pruuni 3M padja ja puhastusainega. Kasutage Maintainer’it*, näiteks Diversey Tensol’it ja rasket 

masinat, eelistatavamalt Duo Speed’i. Kasutage madalat 165 – 185 p/min kiirust. Küürige põikisuunas. 

 Koristage märgtolmuimeja püdel hoolikalt. 
 Loputage puhta veega. Kasutage veelkord märgtolmuimejat. 

 Kuivpoleerimine umbes 330 p/min (Duo Speed masina tippkiirus) ja sinine 3M padi. 
 Veelkordne analoogiline kuivpoleerimine kasutades seekord punast patja. 

 Kui taotletakse kõrgläiget, siis kuivpoleerimine tippkiirusel punase 3M padjaga. 

 

ÜLDINE SOOVITUS  
 Soovitatakse tungivalt kasutada masinpuhastust niinimetatud Auto Scrubber Driers’eid, kui iganes võimalik. 

Tänapäeval on loodud tõhusaid masinaid kasutamiseks ka väiksematel pindadel. 

 Sobitage puhastamise sagedus määrdumise tasemega. Sagedasem puhastamine vähendab mittevajalikku 

kulumist ja hoolduse vajadust. 
 

 
 

 

*Järgige hoolikalt tootjate doseerimisjuhiseid. 
 

 
 

 
 

 
Kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge palun lisainformatsiooni saamiseks Tarkett’i kohaliku esindajaga. 
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