VINÜÜLVAIP 2TEC2 HOOLDUSJUHEND

1. Ennetavad meetmed
Tavaliste plekkide ja suurema määrdumise vältimiseks on tungivalt soovitatav paigutada
sissekäikude juurde porimatid. Porimattide pikkus ja tüüpide koosseis määrata vastavalt maja
asukohale, välisele kliimale ja käimise intensiivsusele. Mida efektiivsemad on porimatid, seda
lihtsam ja odavam on 2TEC2 põrandakatte puhastamine ja hooldamine. Porimattidest (vähemalt 4
sammu pikkused) on maksimaalselt kasu ainult siis, kui matte regulaarselt hooldatakse ja
õigeaegselt välja vahetatakse.
Samuti on soovitatav valida enne iga 2TEC2 põrandakatte paigaldamist selle värv vastavalt
tulevasele kasutusele. Tumedamad värvitoonid ja kirjumad mustrid varjavad paremini tumedaid
plekke ja vastupidi.
Mööbli nihutamisel on rangelt soovitatav tõsta mööbel maast lahti, mitte lohistada seda mööda
põrandakatet. Nii väldite kriimustusi ja jäävaid kahjustusi.

2. Hooldamine
Igapäevase hoolduse käigus eemaldage tolm ja lahtine mustus kvaliteetse tolmuimeja abil.
Sobivad kõik äripindadele mõeldud tekstiilpõrandate tolmuimejad. Parima tulemuse aga annab
pöörlevate harjadega püsttolmuimeja, näiteks Kärcher CV30/1 või analoog.
Plekid eemaldada koheselt. Raskemad plekid eemaldage sobiva esemega (nt. teelusikaga),
vedelad plekid aga image ära näiteks käsnaga või muu imava riidega. Hõõruge sooja veega
(pesuainega või ilma) ja pehme harjaga, kuni plekk kaob. Eemaldage kindlasti kõik pesuaine
jäägid. Plekikoha kuivatamiseks tupsutage riidest lapi või niiskust imava paberiga. Kui plekikoht on
piisavalt suur või liiga märg ei ole paberi ega lapiga kuivatamine piisav. Sel juhul on vaja pleki must
vedelik vett imava tolmuimejaga ära imeda (näiteks Kärcher NT 27/1 või analoog). Vajadusel
loputada plekikoht leige veega ja jällegi vett imava tolmuimejaga plekikoht täiesti kuivaks imeda.
Plekieemalduseks ei tohi kasutada bensiini baasil puhastusaineid ega lahusteid, sest need võivad
põrandakatet jäävalt kahjustada. Järgnevate ainete kasutamine on rangelt keelatud: atsetoon,
metanool, kloriid, väävelhape jms.
Mõned ained võivad põrandakatte 2TEC2 jäädavalt rikkuda, nagu näiteks värv, huulepulk, betadiin,
kumm, kummirattad, kummist jalanõude triibud jms. (see nimekiri ei ole lõplik). Õliplekid
eemalduvad vaid 24 tunni jooksul, hiljem võib õli kahjustada materjali.
Suurema määrdumise puhul peab põrandat pesema. Selleks sobib kõige paremini veega
vaibapesur (injection –extraction machine, näiteks Kärcher Puzzi 200 või suurematele pindadele
Kärcher BRC 50/70 Bp). Arvestama peab sellega 2TEC2 põrandakate on valmistatud PVCplastikust ja klaaskiust ning ei ima üldse vett. Seetõttu ei tohi kasutada vett ülemäära palju, et vesi
ei valguks liitekohtadesse. Samuti on kuivamisaeg seda lühem, mida vähem vett kasutati.
Käesolev hooldusjuhend on koostatud informatiivse dokumendina. Seda ei saa võtta aluseks
põrandakatte 2TEC2 tootja ega edasimüüjate kohustuste määratlemisel.
Täiendav informatsioon hooldust puudutavates küsimustes - OÜ Tekero Pärnu mnt 160, 11317
Tallinn. Telefon +372 651 8313, e-post tekero@tekero.ee

