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1) MARMORTASAPINNAD. Puhastage ja kuivatage neid marmortasapindu märja seemisnahkse 
lapiga. Hoiduge mis tahes pesuvahenditest ja ärge jätke pinnale vett, et ei tekiks lubjaplekke. Kord 
kuus võib peale kanda marmorivaha, sobivad tavalised kaubandusvõrgus pakutavad tooted. 
 2) MATT- JA LÄIKELAKID. Puhastage ainult märja seemisnahkse lapiga. Hoiduge igasugustest 
agressiivsetest ainetest (katlakivi tõrjuvad puhastusvahendid, happelised vannipuhastusvahendid, 
aluselised rasvaeemaldid, suure alkoholisisaldusega klaasipuhastusvahendid, alkohol, lahustid, 
atsetoon). Ärge kasutage abrasiivset käsna. Pinnale jäänud vesi võib tekitada katlakiviplekke. 
Kuivatage pind seemisnahkse lapiga.  
3) L.L.-LAKID, PUIT, POLEERITUD VASK JA VALGEVASK. Puhastage ainult märja seemisnahkse lapi 
või neutraalse pesuvahendiga (Fila Cleaner lahjendussuhtega 1 : 200 või rasva eemaldav Marseille' 
seep või sarnane vahend). Hoiduge igasugustest agressiivsetest ainetest (katlakivi tõrjuvad 
puhastusvahendid, happelised vannipuhastusvahendid, aluselised rasvaeemaldid, suure 
alkoholisisaldusega klaasipuhastusvahendid, alkohol, lahustid, atsetoon). Ärge kasutage abrasiivset 
käsna. Pinnale jäänud vesi võib tekitada katlakiviplekke. Kuivatage pind seemisnahkse lapiga.  Ärge 
jätke seepi ega dosaatorit otse tasapinnale, sest keemilised koostisained võivad tasapinda 
kahjustada.  
4) PREFINITO CEMENTO / PREFINITO CALCE TOODETEST TASAPINNAD JA KATTED. Meie Prefinito 
Calce ja Prefinito Cemento toodete kauni välimuse säilitamiseks soovitame kasutada neutraalseid 
pesuvahendeid, näiteks selliseid, mis sobivad parketi jaoks (näiteks Fila Cleaner lahjendussuhtega 
1 : 200). Hoiduda tuleb agressiivsetest toodetest (katlakivi tõrjuvad puhastusvahendid, happelised 
vannipuhastusvahendid, aluselised rasvaeemaldid, suure alkoholisisaldusega 
klaasipuhastusvahendid, alkohol, lahustid, atsetoon). Pinnale jäänud vesi võib tekitada 
katlakiviplekke. Kuivatage pind. Püsivate veeplekkide korral võib kasutada äädika ja vee lahust. 
Ärge kasutage abrasiivset käsna.  
5) VÄRVITUD TERASEST TASAPINNAD, KAPID JA KRAANIKAUSID. Ärge kasutage abrasiivset käsna, 
alkoholi, atsetooni ega mis tahes lahusteid. Lisateavet vaadake spetsiaalselt lehelt.  
6) HARJATUD JA VIIMISTLEMATA ROOSTEVABAST TERASEST KRAANIKAUSID. Kasutage tavapäraseid 
terase jaoks soovitatud puhastusvahendeid, vältige Scotch-Brite'i laadseid ja terasnuustikuid. 
Lisateavet vaadake spetsiaalselt lehelt.  
7) CORIAN®. Ehkki Corian® on vedelikukindel, on parem tekkinud loigud kuivatada. Kasutage lihtsalt 
niisket lappi ja pehmetoimelist abrasiivset puhastuskreemi või tavalise kodumajapidamise jaoks 
mõeldud rasvaeemaldit (nt Jif, Bar Keepers Friend). Puhastage alati ringjate liigutustega. Tehke 
kord kuus tasapinnale ja valamule „iluhooldus“. Pihustage valamu üle lahusega, milles on 3/4 
vedelat majapidamisvalgendit ja 1/4 vett, ning jätke seisma mõneks tunniks või üleöö. Toimeaeg 
võiks piirduda 16 tunniga. Hommikul loputage või puhastage niiske lapiga. Seejärel peaks valamu 
olema kenasti puhas ja seda väga väikese vaevaga. Kui äravooluklapi või segisti ümber on 



  
kogunenud rohkelt katlakivi, kasutage abrasiivset plastist küürimisnuustikut ja nühkige plekke 
tavalise kodumajapidamisse mõeldud katlakivieemaldiga. Järgige tootja juhiseid. Loputage mitu 
korda sooja veega ja kuivatage pehme lapiga. Taastage läige niiske lapi ja pehmetoimelise 
abrasiivse puhastuskreemiga ning ühtlustage küüritud ala ülejäänud pinnaga ringjate liigutustega 
hõõrudes.  
8) KLAAS. Läikivate ja happega söövitatud klaastasapindade jaoks soovitame alkoholi. Matistatud 
klaastasapinnad vajavad neutraalseid puhastusaineid, tuleb hoiduda alkoholi ja agressiivsete 
toodete kasutamisest.  
Hoiatus: tumedaid matistatud klaastasapindu mõjutavad tolm ja lubjasetted rohkem kui poleeritud 
klaasi. Agressiivsed tooted võivad pinda kahjustada.   
Järgides neid põhisoovitusi, on teie investeeringu väärtus tagatud ja säilib kaua. 
 


