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KERAAMILISTE PLAATIDE  
HOOLDUSJUHEND 
 

 

 

 
 
EHITUSJÄRGNE PUHASTUS  
Kui ehitusaegne ja ehitusjärgne esmapuhastus on tehtud hästi, on kergem ka edasine plaatide 
hooldamine. 
 

PLEKKIDE EEMALDUS  

Soovitame plekid eemaldada koheselt (märja lapi, paberi, nuustiku või mopiga). Kui 

puhastamist vajab mingi spetsiifiline plekk, siis palun võtke ühendust vivarec@vivarec.ee.  

 

SEINAPLAADID  

Puhasta seinaplaate regulaarselt niiske mikrokiust lapiga. Universaalset puhastusvahendit 

võib kasutada, kui on tegemist sitkema mustusega. Pihustage puhastusvahendit 

mikrokiudlapile ja seejärel puhastage pind. Vajadusel võib pinna loputada ja kuivatada.  

 

PÕRANDAPLAADID  

Regulaarne tolmuimejaga puhastamine ja pesu ennetab mustuse kinnistumist pinnale. 

Saadaval on ka spetsiaalse fiiberkoostisega lapid, mis tõmbavad ligi tolmu ja neid 

kasutades on lihtsam hoida põrandat puhtana. Impregneeritud lappide kasutamine ei ole 

soovitatav. Need lapid sisaldavad parafiini ja jätavad endast maha õhukese kihi, mis hakkab 

tolmu koguma. 

Põrandat tuleb regulaarselt pesta. Enne pesemist tuleb eemaldada lahtine mustus nagu liiv, 

pori jms kas tolmuimeja või spetsiaalse mopiga.  

Soovitame põrandaplaate puhastada mikrofiiberkiud  mopiga. Mikrofiiberkiud moppi tuleb 

kergelt veega niisutada. Liigne vee kasutamine vähendab mikrokiudude efektiivsust.  

Soovitame kasutada mikrofiibersüsteemi koos nt spenklersüsteemiga  

(www. greenspeed.info). Alternatiivina võib kasutada pihustuspudelit, piserdades vett otse 

mikrokiust mopile. Niisutage moppi uuesti, kui see muutub liiga kuivaks. 

Veele võib lisada mõne tilga spetsiaalset puhastusvahendit, nt HMK R57 (Moeller) või 

sarnast (nt Fila Cleaner). Kui mopp on määrdunud, siis tuleb see vahetada puhta vastu.  

 

Kui plaadid ei lähe enam igapäevase hooldusega puhtaks, siis vajavad nad sügavpuhastust. 

 

SÜVAPUHASTUS 

Ka põrandatele, mida on regulaarselt ja korrektselt hooldatud, võivad ajaga ladestuda 

katlakivi, puhastusvahendite vms jäägid, mida enam ilma süvapuhastuseta eemaldada ei 

saa. 

 



  

 

Intensiivne puhastus (tugev leeliseline) 

Süvapuhastuseks tuleb puhastusveele lisada tugevat leeliselist puhastusvahendit, mis ei 

sisalda impregneeri või mingeid muid nö kaitsvaid aineid, kuna need võivad pinnale jäädes 

hakata mustust koguma. Alternatiivina sobib puhastamiseks naturaalne vedelseep. 

Soovitame: 

Naturaalne, puhas vedelseep 

HMK R157 või Fila Cleaner 

Protsess: 

- lülita välja põrandaküte ning oota kuni põrand on jahtunud ruumi temperatuurini. 

Eemalda lahtine mustus tolmuimejaga. 

- lahjenda intensiivne puhastusvahend veega vastavalt tootjapoolsetele juhistele 

- kanna lahjendatud puhastusvahend põrandale, vajadusel hõõru ning jäta mõjuma mõneks 

minutiks. Palun järgi pakendil olevat juhist. Ära lase puhastusvahendil põrandal ära 

kuivada. Loputa põrand hoolikalt. Veega töötav tolmuimeja on seda protsessi kergendav 

töövahend. 

- lõpuks pese põrand mikrofiiberkiud mopi  ja puhta veega. 

 
Põrandapesumasin 

Suuremate pindade puhastamiseks soovitame kasutada põrandapesumasinat.  Masinad 

pesevad põrandad efektiivselt ja ajakulu põrandate sügavpuhastuse teostuseks on väiksem 

kui käsitsi pesu korral. 
 

Happeline intnesiivne puhastus 

Mõnel juhul ei ole põranda puhastamisel abi neutraalsest leeliselisest vahendist ning tekib 

vajadus kasutada tugevamat, hapet sisaldavat puhastusvahendit.  

Seda näiteks juhul, kui põrandale on jäänud väikesed tsementsegu jäägid. Toode, mida 

kasutatakse, peab sisaldama tugevat happelist kontsentraati ja toode peab olema sobilik 

kasutamiseks keraamilistel plaatidel. 

Soovitame: 

HMKR159 (või Fila Deterdek) 

Puhastamiseks kasutada sama meetodit, mis on kirjeldatud Intensiivse puhastuse all. 

Hapet sisaldavad puhastusvahendid ei sobi naturaalsele kivile ja metallpindadele.  

Otsene kokkupuude võib neid pindu kahjustada. Kui keraamiline plaat, mida puhastatakse 

hapet sisaldava puhastusvahendiga, on nende pindade ligiduses, siis soovitame neid pindu 

enne puhastamist kaitsta. 

 

HOIATUS! Vivarec ei aktsepteeri pretensioone ega võta vastutust, kui ei ole täide tud 

ülaltoodud hooldusjuhiseid. 


