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VAIPKATTE VALIMINE 
 
Värvitooni valimisel võrrelge vaiba näidist päevavalges ja õhtul kunstliku valgusega paigaldatavas 
ruumis. Vaiba värvitoon muutub sõltuvalt valgusallikast. 
Heledates toonides vaibad näitavad mustust rohkem kui tumedamad vaibad, seetõttu on suure 
käimiskoormusega pindadel tumedamad toonid praktilisemad. Kirjud ja mustrilised vaibad 
peidavad mustust kõige paremini. 
Vaiba vastupidavus ja kvaliteet on otseselt seotud kasutatava kiu koguse ja kvaliteediga. Mida 
kvaliteetsem on kiud ja mida tihedamalt kootud, seda suurem on vaiba vastupidavus kasutusel. 
Õhuke ja hõre vaip kaotab oma väljanägemise kiirelt. Me soovitame soetada kõige kõrgem 
kvaliteet, mida saate endale lubada. 
 
REGULAARNE TOLMU IMEMINE 
 
Mustusel, sealhulgas ka tolmul on omadus koonduda väikesteks kõvadeks osakesteks. Kui need 
jätta vaipkattesse, hakkavad need kiudu kulutama ja vanutama. Regulaarne tolmu ja mustuse 
imemine mitte ainult ei pikenda vaipkatte eluiga, vaid ka uuendab tema välimust. Enamus vaibas 
leiduvast mustusest on tahkel kujul ja tolmuimejaga kergesti eemaldatav. 
Suure käimiskoormusega pindasid puhastage tolmuimejaga igapäevaselt, keskmise koormusega 
pindasid 2 x nädalas ja kogu maja vähemalt kord nädalas. 
Avaliku ruumi pindadel kasutage pöörlevate harjadega tolmuimejaid. Vahetage tolmukotte tihti ja 
ärge lubage neil üle täituda. Pehmete silmusvaipade puhastamiseks kasutage ainult 
imemisfunktsiooniga tolmuimejat, kuna harjad võivad kiudu vigastada. 
 
PUHASTAMISE SOOVITUS 
 
Isegi hoolsa tolmu imemise korral kleepuvad mustuseterad ja õline mustus vaibakiu külge, mis 
kõndimisega tallatakse sügavale vaiba sisse. Smartstrand kiust vaibad vajavad professionaalset 
märgpuhastust iga 18 kuu tagant, milleks tuleb kasutada professionaalseid puhastusvahendeid ja 
süsteeme. Regulaarne puhastus kuuma vee ekstraheerimise meetodil sertifitseeritud vaipkatete 
hooldajate poolt värskendab vaiba väljanägemist. 
Enamkasutatavad alad, nagu sissepääsud, ukseesised, käigurajad ja toolide ümbrused koguvad 
mustust kiiremini kui üldalad. Puhastage neid koheselt kui märkate määrdumist. See hoiab ära 
mustuse leviku ja vähendab professionaalse puhastuse intervalli. 
 
 
 
 



  
PLEKKIDE EEMALDAMINE 

 
 

             
 

1. Eemaldage vedelikud kuiva, valge, imavast kangast lapiga või valge paberkäterätiga. Liikuge 
pleki servast keskosa poole, et vältida pleki suurenemist. Jätkake tegevust, kuni lapp või 
paber enam ei määrdu. 
Toidu ja teise tahke mustuse eemaldamist alustage lusika või noateraga õrnalt mustust 
lahti kraapides ning seejärel eemaldage see tolmuimejaga.  

2. Kasutage uut puhast valgest kangast lappi ja niisutage seda õrnalt sooja veega, liikuge jälle 
pleki servast keskosa suunas.  
Pange tähele: Ärge tehke vaipa liiga märjaks ja ärge kõndige puhastatud ala peal enne, kui 
vaip on täielikult kuivanud. 

3. Sõltuvalt pleki iseloomust ja määrdeaine intensiivsusest võib olla vajalik majapidamises 
tarvitatava neutraalse puhastusaine kasutamine. Pihustage puhastusainet niiskele lapile ja 
pühkige plekki servast keskele. 

4. Korrake samme 2 ja 3 kuni plekk on eemaldatud. 
 

Punane vein / apelsinimahl    Sinep / kohvi 
 

      
          ENNE  PÄRAST    ENNE  PÄRAST 


