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BURMATEX VAIPADE HOOLDUS 
 
 
 
 
 
 
Hooldusjuhised 
 
Regulaarne igapäevane hooldus ja mahavoolanud ainete ja värskete plekkide kohene 
eemaldamine aitavad pikendada Burmatex vaipkatete ja plaatvaipade kasutuskestust. 
 
Kui sageli tuleb neid puhastada? 
Vaipkatteid ja plaatvaipu tuleb puhastada tolmuimejaga iga päev, kasutades võimsat 
tolmuimejat, millele on ümmargune hariotsik või vaibapuhastusotsik. 
 
Mida tuleb mahavoolanud ainete puhul esmalt teha? 
Eemaldage kohe võimalikult palju mahaläinud ainet, seejärel katke imava materjaliga ning 
vajutage sellele, nagu kuivatuspaberiga kuivatamisel. Kapillaarne materjal koos 
vajutusliigutustega eemaldab enamuse ainest ning muudab plekkide tekkimise ohu 
minimaalseks. 
 
Kuidas eemaldada plekke? 
Plekke võib eemaldada sobiva lahusti või puhastussüsteemiga. 
Anchorite ‘B’ aluskihiga plaatvaipade puhul tuleb jälgida, et ei kasutataks liiga tugevat 
lahust, eriti klooritud lahustit (kuivpuhastuses). 
 
Milliseid plaatvaipu või vaipkatteid tuleks kasutada kohtades, kuhu kõnnitakse otse 
tänavalt? 
Selliseid piirkondi tuleks kaitsta porimattidega, nagu näiteks Burmatex Barrier, Brimebuster 
50 või Burmatex 7700 Grimebuster matti. 
 
Kui suurt piirkonda peaks pori eest kaitsma? 
Rahuldavate tulemuste saavutamiseks peaks porimatt olema vähemal kolme meetri 
pikkune. 
 
Kuidas vähendada kulumist eriti suure liikumistihedusega piirkondades? 
Kasutage kas suure kulumiskindlusega plaatvaipu või vaipkatet, või plaatvaipade korral 
vahetage neid ringluse põhimõttel väiksema käidavusega kohtades asuvate 
plaatvaipadega. 
Pidage meeles, et plaatvaipu saab kergesti välja vahetada, seega varuge samast partiist 
mõned tagavaraplaadid juhuks, kui mõned väga määrdunud või kahjustatud plaadid 
vajavad väljavahetamist. 
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Plaanipärane hooldus põhineb nende piirkondade regulaarsel puhastamisel, millel toimub 
regulaarne liikumine, tavaliselt ainult 20-30% paigaldatust. Selle tulemusel on plaanipärane 
hooldus ökonoomne ja tagab vaiba hea välimuse säilimise. 
 
Puhastamissagedus ja –meetod sõltuvad toote tüübist, värvusest, liikumistihedusest ja 
mustuse tüübist ning on erinevates paigalduskohtades väga erinev. 
 
Kui plaanipärast hooldusprogrammi järgitakse lõpuni, on intensiivset, kuuma vee ja 
vesiimuriga teostatavat seinast seina puhastust vaja teostada ainult kord aastas. 
Sügavpuhastuse aja määrab kindlaks puhastusettevõtja mustuse tüübi, liikumissageduse 
ning asukoha alusel hoones. 
 
Plekieemaldusmeetodid 
 
PLEKK MEETOD PLEKK MEETOD 
Asfalt/tõrv Lakibensiini või 

plekieemalduslahustiga 
ja seejärel 
vaibašampooni kuiva 
vahu, või kuuma vee ja 
vesiimuriga. 

Rasv, õli 
või määre 

Plekieemalduslahusti ja 
seejärel pehme pesuaine 
lahusega. 

Alkohoolsed 
joogid 

Leige vee ja pehme 
pesuaine lahusega. 

Rasva 
sisaldavad 
toiduained 

Külma veega ja seejärel 
bioloogilise pesupulbri 
lahusega (1 teelusikatäis 
u. 1/2 l vee kohta). Kui 
plekk pärast kuivatamist 
on alles, võib kasutada 
plekieemalduslahustit. 

Pastapliiatsi tint Veega ja seejärel 
plekieemalduslahustiga. 

Tint Esmalt veega ja seejärel 
plekieemalduslahustiga. 

Veri Esmalt puhastage 
külma veega ja kui 
plekk jääb alles, 
puhastage bioloogilise 
pesupulbri tugeva 
lahusega (1 
teelusikatäis u. 1/4 l 
külmas vees). 
(Ensüümid lagundavad 
enamuse plekist.) 

Moos Leige vee, pehme 
pesuaine lahusega. 

Või Kraapige pinda, kandke 
peale 
plekieemalduslahustit 
ning seejärel puhastage 
vaibašampooni kuiva 
vahuga. 

Huulepulk Plekieemalduslahustiga 
ja seejärel pehme 
pesuaine lahusega. 

Küünlavaha Kraapige pinda, kandke Piim Plekieemalduslahustiga 
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peale 
plekieemalduslahustit 
ning seejärel puhastage 
vaibašampooni kuiva 
vahuga. 

ja seejärel 
vaibašampooni kuiva 
vahuga. 

Närimiskumm Jahutage närimiskummi 
jahutuspihustiga, 
seejärel kraapige jäägid 
ära ning puhastage 
vaibašampooniga. 

Küünelakk Atsetooniga (mitte 
küünelakieemaldajaga). 

Šokolaad Esmalt külma veega ja 
seejärel vaibašampooni 
kuiva vahuga. 

Õlivärv Kohe lakibensiiniga. 
Vanu õlivärviplekke on 
väga raske eemaldada. 

Coca Cola Vee või pehme 
pesuaine lahusega. 

Plastiliin Kraapige pinda ja 
seejärel kasutage 
närimiskummi 
jahutuspihustit. Kraapige 
uuesti ja seejärel 
kasutage 
plekieemalduslahustit. 

Kohvi, kakao 
või 
šokolaadijook 

Kohe pehme pesuaine 
külma või sooja 
lahusega ja seejärel 
rasvajääkide 
eemaldamiseks 
plekieemalduslahustiga. 

Rooste Tellige professionaalselt 
puhastusfirmalt. 

Sigaretipõletus
ed 

Kraapige ettevaatlikult 
terava lühikese teraga 
noaga, seejärel 
puhastage leige pehme 
pesuaine lahusega. 
Tugeva põletuse korral 
Burmatexi vaibal võib 
põletuse välja 
lõikamiseks kasutage 
naha lõikestantsi  
(Ø 1 1/2”) ja seejärel 
paigaldage 
vaibajääkidest võetud 
asendustükk. 

Punane 
vein 

Külma veega ja seejärel 
bioloogilise pesupulbri 
lahusega (1 teelusikatäis 
u. 1/2 l vee kohta). 

Muna Külma veega, seejärel 
bioloogilise pesupulbri 
lahuse või pehme 
pesuaine lahusega. 

Kingamäär
e 

Plekieemalduslahusti või 
lakibensiin. 

Ekskrement Pehme pesuaine 
lahusega. 

Tahm Puhastage tolmuimejaga 
ja seejärel 
vaibašampooni kuiva 
vahuga. 
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Viltpliiats Kohe veega ja vajaduse 

korral 
plekieemalduslahustiga. 

Tee Leige pehme pesuaine 
lahusega. 

  Uriin Lahjendatud 
äädikhappelahusega ning 
seejärel pehme pesuaine 
lahusega. Vanade 
plekkide eemaldamise 
suhtes pidage nõu 
puhastusfirmaga. 

  Okse Pehme pesuaine 
lahusega ning seejärel 
töödelda lahjendatud 
proteiinieemaldusvahendi
ga.  

  Valge vein Vee ja seejärel vajaduse 
korral pehmetoimelise 
pesuainega. 

 
Plekieemaldusvahendite komplekt saadaval firmast Prochem Ltd ja selle turustajatelt (tel. 
0181-974 1515). 
 
Plekieemalduslahusti on üldnimetus firmatoodete kohta, mis on saadaval keemiatoodete 
kauplustes. Toodete koostised on erinevad ja seega tuleb täpselt järgida etikettidel toodud 
juhiseid. 
 
 


