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LVT PÕRANDAKATETE 
PUHASTAMINE 
CREATION 70 / CREATION 70 CLIC SYSTEM / CREATION 55 / CREATION 55 CLIC SYSTEM / 
CREATION 55 X’PRESS / CREATION 55 LOOSELAY / CREATION 30 / CREATION 30 LOCK / 
VIRTUO 30 / VIRTUO 55 / VIRTUO 30 LOCK /VIRTUO 55 CLIC / VIRTUO 55 ADJUST /  
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC / TOP SILENCE DESIGN / SAGA2 
 

 

Niiske lapiga puhastamise vahendid 
Painduv mopp eelistatult koos ühekordsete, 
antistaatiliste ja/või eelimmutatud marliribadega 
 

Mehaanilised puhastusseadmed  
Automaatne põrandapesumasin, või ühe 
harjaga masin 

Mehaanilise puhastuse ketas 
3M (või samaväärne) värvilised kettad 

 

 

Käsitsi pesemise vahendid 
Ühekordne mikrokiudlapp või marli 
 

Aurupuhastuse vahendid 
Järgige tootja soovitusi 

 
Ühendatavate (Clic), eemaldatavate (X’Press) ja lahtiselt paigaldatavate (Saga2) toodete puhul ärge laske lahusel seista. 

 
 Kasutatavad vahendid Puhastusvahendid Puhastusmeetodid 

Mehaaniline puhastus 

 

 

  või  

kui määrdunud 

Leeliseline puhastusvahend 
 Niiske lapiga puhastamine 

 Mehaaniline pesu 300–450 p/min 
(koos veetagastusega) 

 
 
 
Käsitsi puhastus 

 

 

 

Neutraalne puhastusvahend 

 Niiske lapiga puhastamine 

 Käsitsi sileda mopiga pesemine 

 Loputamine 

Mehaaniline puhastus 

 

  

  või  

almond 

või 

 

Neutraalne puhastusvahend 

 Niiske lapiga puhastamine 

 Mehaaniline pesu 300–450 p/min 
(koos veetagastusega) 

 
 

või 
 
 

 Aurupuhastus 

 
Mehaaniline puhastus 

  

  või   
almond

 

Leeliseline puhastusvahend 
 Niiske lapiga puhastamine 

 Mehaaniline pesu 300–450 p/min 
(koos veetagastusega) 

Need puhastamisjuhised tuleb kohandada puhastatava ala käidavusele ja asukohale. 

Käsitsi puhastamise korral ning parima hügieenilise ja visuaalse tulemuse saavutamiseks soovitab Gerflor kasutada hea 
märgumisvõimega neutraalseid ja leeliselisi puhastusvahendeid (mis võimaldavad katta ja puhastada täielikult kogu 
põrandapinna). 
 
Suuremate tootjate poolt soovitatud toodete nimekiri (mittetäielik): 

 
KIEHL: Profloor*, RS Nett** 
TANA/WERNER: Green care 
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean 
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, 
Innomat** 
 
*Neutral / **Alkaline 

 
ECOLAB: Brial Clean S* 
ANIOS: Deterg’anios* 
ROCHEX: Polystar*, Roctonic** 
BUZIL: HC 43** 
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger** 

 
DIVERSEY / SEALED AIR: Asset* 
DREITURM: Multinetzer*, 
Goldreif (vert)*, Linorein**,  
D1 Neu** 

 

Esmakasutus 

 

Igapäevane puhastus
 

VÕI
 

Süvapuhastus
 



 

 

ETTEVAATUSABINÕUD 
 

• Ärge kasutage abrasiivkettaid ega meetodit, mille puhul on oht töödeldavat 

pinda kahjustada (abrasiivsed tooted, lahustid jne). 

• Ärge kasutage kummikatteid (toolijalgadel või muul mööblil), vaid 

kasutage PVC- või polüetüleenkatteid. 

 

 

PLEKIEEMALDUS TÖÖDE KÄIGUS 
 

Värviplekkide eemaldamine 
• Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid (nt Scotch Brite, küürimiskäsnad, traatnuustik jne). 
• Kasutage värvi puhul lahustit, mille omadusi te teate. Kui lahusti on teile võõras, 

kasutage esmalt selliseid lahusteid nagu Essence C, White Spirit jne, enne kui proovite 

midagi tugevatoimelist, nt pihustatavat lahustit Taraclean. 

Kui plekk on raskesti eemaldatav, ärge jätkake küürimist. 

• Pühkige ja loputage põrandat hoolikalt pärast lahusti pealekandmist. 

Värvitilgad 
Materjalile tilkunud värvi aitab suurepäraselt eemaldada külmasprei (külmaspreid saab osta 

puhastusvahendite tootjatelt või apteekidest). 

Liimijäljed 
• Värsked akrüülliimi jäljed (all ühe kuu) 

Kandke peale veebaasil lahust, mis sisaldab puhastusvahendit, laske sel toimida ning puhastage 

ja loputage põrand mehaaniliselt. 

• Kuivanud akrüülliimi jäljed (üle ühe kuu) 

Kasutage lahustit Essence C või White Spirit. Pühkige ja loputage põrandat hoolikalt pärast lahusti 
pealekandmist. 

• Tugevad liimijäljed 

Kasutage tugevatoimelisi lahusteid (nt pihustatav lahusti Taraclean), kuid ärge jätkake küürimist, 

kui liimijäljed on raskesti eemaldatavad (nagu võib juhtuda lahustikindlate ristseotud liimidega). 

 

 

PLEKIEEMALDUSE NÕUANDED 
 

Rooste 
Kasutage rooste eemaldusvahendit või oksaalhapet. Loputage hoolikalt. 

 

Toidurasv / värv / pastapliiats / tindipliiats / tugev määre (tõrv) 
Kasutage lahustit Essence C või White Spirit. Küürige lahjendamata tootega ja loputage rohke veega. 

Kummijäljed/jalatsijäljed 
Kasutage leeliselist puhastusvahendit (nt Dynatech Trophy). Laske viis minutit toimida. Küürige. 

 
Närimiskumm 
Kasutage külmaspreid, et närimiskumm kõvaks muuta, ja seejärel eemaldage see 

plastspaatliga (külmaspreid saab osta puhastusvahendite tootjatelt või apteekidest). 

 


