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HOOLDUS JA PUHASTUS 

FENIX NTM materjali valmistamisel on kasutatud nanotehnoloogiat ning see on loodud Arpa Industriale välja töötatud 
järgmise põlvkonna vaikude abil. Tänu sellele tehnoloogiale on FENIX NTM-l täiustatud omadused. Lisaks 
põhiomadustele nagu äärmiselt matt, pehme ja näpujälgedevastane pind ning mikrokriimustuste parandamine 
kuumusega, paistab see innovaatiline materjal silma eriliste omadustega, mis lihtsustavad tavapuhastust ega vaja 
erihooldust. Tegelikult on materjali väga lihtne puhastada, see on hallitusevastane ja täiustatud antibakteriaalsete 
omadustega. See on hõõrdumis-, kriimu ja kulumiskindel ning happeliste lahustite ja majapidamiskemikaalide kindel. 
 
Tavahooldus 

FENIX NTM pindasid tuleb puhastada regulaarselt, kuid need ei vaja erilist hooldust, vaid niisket lappi ja sooja vett või 
õrnasid puhastusaineid. Peaaegu kõik majapidamises kasutatavad tavapuhastustooted või desinfitseerimisvahendid on 
sobilikud. Pinna tavapuhastuseks ja hoolduseks soovitatakse kasutada melamiinkäsna, mis on tuntud ka imekäsnana. 
Suurepärase tulemuse annab mikrofiiberlapiga pühkimine. 
 
Erakorraline hooldus 

Mustuse korral, mida ei ole võimalik puhastada tavamajapidamises kasutatavate puhastusvahenditega FENIX NTM 
korrapäratu pinna või suletud pinna tõttu, soovitatakse kasutada mitteagressiivseid aromaatseid lahusteid (atsetooni). 
Tuginedes kasutajate kogemusele võib atsetooni asemel kasutada tõhusat KIILTO SUPERQUICK SPURT 
kasutusvalmis mitmeotstarbelist üldpuhastusvahendit, mis on mõeldud kõigi vett taluvate pindade puhastamiseks.  
Teiseks soovituslikuks puhastusvahendiks on ECOLAB Magic maxx. 
Mikrokriimustuste puhul järgige palun spetsiaalseid kuumusega pinnaparandamise juhiseid. 
 
Soovitused FENIX NTM pinna puhastamiseks 

Alljärgnevalt on toodud puhastusvahendid ja meetodid vastavalt erinevat tüüpi mustusele. 
 
 
Mustuse liik 

Soovitatud puhastusvahend ja meetod 

Siirup, puuviljamahl, moos, alkohol, piim, tee, kohv, vein, 
seep ja tint 

Vesi ja käsn 

Loomsed ja taimsed rasvad, kastmed, kuivanud veri, 
kuivanud veini- ja alkoholiplekid, munad 

Külm vesi seebi või majapidamise puhastusvahendiga 
ja käsn, Kiilto SuperQuick Spurt, Ecolab Magic maxx 

Suits, želatiin, juurviljad ja vinüüli baasil liimid, 
orgaanilised jäätmed, kummiaraabik 

Kuum vesi seebi või majapidamise puhastusvahendiga 
ja käsn, Kiilto SuperQuick Spurt, Ecolab Magic maxx 

Juukselakk, taimeõli, pastakas ja viltpliiats, pliiatsid, 
vaha- ja õlibaasil kosmeetika, lahustijäljed 

Kiilto SuperQuick Spurt, Ecolab Magic maxx, MEK, 
alkohol, atsetoon ja puuvillane lapp 

Küünelakk, pihustilakk, linaseemneõli 
Kiilto SuperQuick Spurt, Ecolab Magic maxx, atsetoon 
ja puuvillane lapp 

Sünteetilised õlivärvid Trileen-nitraadi baasil lahusti ja puuvillane lapp 

Neopreeni baasil liimid Trikloroetaan ja puuvillane lapp 

Silikoonijäljed Puidust või plastikust kaabits, kasutada ettevaatlikult 
pinda kriimustamata 

Lubjasete Väikse sidrun- või äädikhappe sisaldusega (maks. 
10%) puhastusained 

Üldised ettevaatusabinõud 

- FENIX NTM puhastuse parima tulemuse saamiseks on oluline meeles pidada teatud ettevaatusabinõusid: 
- Kuigi FENIX NTM materjal on väga kauakestev, ei tohi seda siiski kunagi puhastada abrasiivsete ainete ja 
käsnade või ebasobivate vahenditega nagu liivapaber või traatkäsnad; 
- Vältida tuleks kõrge happe- või leelisesisaldusega tooteid, kuna need võivad määrida pinda; 
- Lahustite kasutamise puhul peab lapp olema väga puhas, et see ei jätaks jälgi FENIX NTM pinnale. Triipe on 
siiski võimalik eemaldada, kui pinda loputada kuuma veega ja seejärel kuivatada; 
- Vältige mööblivahasid ja vahabaasil puhastusaineid, kuna need võivad jätta kleepuva kihi kompaktsele FENIX 
NTM pinnale, millele kleepub omakorda mustus. 

FENIX NTM on sisekujunduse materjal, millel on täiustatud pinnaomadused. 
 


