Danfloor Nature Rib – Plekieemalduse juhend
Danfloori vaipkate Nature Rib on toodetud naturaalset sisali kiudu kasutades. Vaipkatte kiud
on avatud ning lasevad materjalil hingata ja vedelikel imenduda. Seeõttu on väga tähtis
eemaldada plekid koheselt ja pöörata erilist tähelepanu alltoodud soovitustele.

1. Plekke, mis on lastud ära kuivada, on väga raske eemaldada. Seetõttu tuleb plekid
eemaldada nii kiiresti kui võimalik pärast pleki tekkimist.
2. Pärast pleki tekkimist tuleb suurem vedeliku kogus hoolikalt eemaldada. Kui vedelik
on juba vaiba sisse läinud või on vaibale läinud plekk tihedama iseloomuga tuleb see
eemaldad noa tömpi (mitte terava) serva või lusikat kasutades.
3. Vedelikud peab eemaldama köögikäterätti või majapidamispaberit kasutades, vältida
tuleb vaiba kudede hõõrumist.
4. Enne kui asute kasutama vaipkatete puhastusvahendeid, tuleb vahendit kindlasti
proovida alal, mis ei ole hiljem nähtav (näiteks mõni kapi alune vms).
5. Sisalvaipu puhastatakse ainult naturaalseid käsnasid kasutades ja vältides materjali
hõõrumist.
6. Puhastamisel tuleb kasutada niivõrd vähe vett kui võimalik, et vältida materjali
kokkutõmbumist. Pärast puhastamist tuleb materjalil lasta täielikult kuivada.
7. Mitte mingil juhul ärge kasutage sama pleki eemaldamiseks erinevaid plekieemaldus
vahendeid.
Plekkide eemaldamise juhend:
Kohvi – Koheselt kuivatada kasutades imavat majapidamispaberit, seejärel niisutage kergelt
plekki ja kuivatage kohselt. Kui vaja, korrake protsessi. Jälgida tuleb kuivatamise juures seda,
et plekki ei hõõrutaks välja vaid tupsutatakse vajutades majapidamispaberiga tugevalt plekile.
Punane vein – Niisuta plekki gaseeritud mineraalveega ja kuivata kasutades naturaalset
käsna. Samuti tuleb jälgida kuivatamise juures seda, et plekki ei hõõrutaks vaid see nö
tupsutatakse välja vajutades majapidamispaberiga korduvalt ja tugevalt plekile.
Õlised ja rasvased plekid – Koheselt välja kuivatada kasutades imavat majapidamispaberit.
Ära hõõru plekki vaid tupsuta. Seejärel kata plekk kartulitärklisega ja laske mustal kohal
kuivada ca 24 tundi, pärast seda puhastage määrdunud kohta korralikult tolmuimejaga.
Rooste – tuleb eemaldada spetsiaalse roosteeemaldusvahendiga. Ära hõõru plekki vaid
tupsuta. Enne kui asute kasutama vaipkatete puhastusvahendeid, tuleb vahendit kindlasti
proovida alal, mis ei ole hiljem nähtav (näiteks mõni kapi alune vms).
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Vaha ja küünlavaha – tuleb eemaldada noa nürida poolega kui vaha on kõvaks kuivanud.
Seejärel pane plekile majapidamispaberit ning triigi sooja triikimisrauaga. Vaheta triikimisel
paberit korduvalt, et vältida paberi külge jäänud vaha sulamist uuesti vaibakiudude vahele.
Närimiskumm – Vala närimiskummi eemaldamise vahendit närimiskummile ja lase sel
imenduda ca 2 minutit. Seejärel on närimiskumm eemaldatav kasutades noa nüridat serva või
midagi muud sarnast. Kui teil ei õnnestu hankida närimiskummi eemaldajat võib
närimiskummil hoida ka jääkuubikuid et närimiskumm kõvaneks ning mureneks külmudes.
Seejärel on närimiskumm eemaldatav kasutades noa nüridat serva või midagi muud sarnast.
NB! Olge ettevaatlik ja ärge laske jää sulamise veel vaiba sisse imenduda. Samuti on olemas
spetsiaalsed närimiskummi külmutamise pihustid.
Vedelikud – tuleb välja kuivatada tupsutades märga kohta majapidamispaberiga. Pärast seda
tuleb plekk koheselt niisutada vee ja villapesu vahendi seguga ja lõpuks tuleb plekki tupsutada
puhta riidega. Vajadusel korrake protsessi. Plekk peab jääma lõpuks täiesti kuivaks. Kui plekk
on endiselt nähtav tuleb plekile panna veel ainult villapesu vahendit ning seejärel tuleb
villapesuvahend kergelt hõõruda vaiba sisse. Lase vahendil seista ca 5 minutit ning seejärel
puhasta tolmuimejaga korralikult kuni kogu pulber on eemaldatud.
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