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Nora kummikatete hooldusjuhis. 
 
 

See juhis kehtib järgmistele toodetele: 
 

Norament: 825/923/925/926/992/928/ 
grano/lago/serra/strada/crossline/satura/ed/ec 

Noraplan: stone/ uni / mega acoustic/signa acoustic/ 
stone acoustic/sentica acoustic/astro ec/mega ed/  

signa ed/stone ed/ sentica ed 
 
 
 

NB! Kui teil on raskusi oma põrandal oleva Nora toote pinnakatte identifitseerimisega, siis 
palun pöörduge Tekero büroosse telefonil 651 8313 või meiliga tekero@tekero.ee 

 
  
IGAPÄEVANE HOOLDUS 
 

• Korjake kokku suurem mustus ja praht 
• Puhastage peenem praht ja tolm kuiva mikrokiud mopi või tolmuimejaga 
• Puhastage uksematid 

 
• Käsitsipesu – kasutage neutraalseid põrandapuhastusaineid, kahe ämbriga 

koristuskäru ja korralikku moppi. Loputa tihti moppi ja vaheta põrandapesuvett. 
Lubatud ained leiad Nora puhastuskemikaalide tabelist. 

 
• Masinpesu - Lubatud ained leiad Nora puhastuskemikaalide tabelist. Siledate 

põrandate puhul kasutage punast ketast (3M, Vileda) ja struktuurse katte puhul 
fiiberkiust ketast (Taski). Masinapesu puhul jälgida, et masinaga liigutakse 
piisava aeglusega. Liiga kiire edasi liikumise puhul jääb põrand mustaks. 
Poleerimiseks kasutage sobivat poleerimisketast, et saavutada ühtlane 
kaitsekiht. 

 
• Masinpesu kiirete pööretega (High Speed) puhastusmasinaga (kuni 

1200 rpm) - kasutage vaha parandavaid põrandapuhastusaineid. 
Puhastusainet pritsida õhuke umbes 2m2 suurune kiht masina ette.  

 
 
PERIOODILINE HOOLDUS 
 

• Eemaldage vaha ja mustus vastavalt Nora puhastuskemikaalide tabelis 
märgitud vahenditele. Loputa põrand seejärel vähemalt 2 korda ja lase kuivada. 
Põranda poleerimiseks ja läigestamiseks kasuta sobivat ketast, suurema 
mustuse eemaldamiseks aga punast ketast.  

 
• Soovi korral võib põranda vahatada. Kasutada Nora puhastuskemikaalide 

tabelis soovitatud vahendeid ja aineid. Elektritjuhtivaid põrandaid ei või 
vahatada ilma meiega eelnevalt konsulteerimata! 

• Enne vaha põrandale kandmist veendu, et põrand on täiesti puhas ja kuiv. 
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• Õhuniiskus – suhteline õhuniiskus ruumis peaks olema 25-75%. Liiga niiskes 

ruumis vaha ei kuiva korralikult ning pind jääb pehmeks ja kleepuvaks. Liiga 
kuivas ruumis aga vaha kuivab liiga kiiresti ning korralikku vahakihti ei 
moodustu. 

• Optimaalne temperatuur vahatmiseks on umbes 15-28 kraadi C. 
• Vaha kanda kuivale põrandale. Alusta väljapääsust kaugeimast punktist. Alusta 

umbes 15cm kauguselt seinast ja kanna risti seinaga ühtlane õhuke kiht vaha 
põrandale. Lase vahal täielikult kuivada (vähemalt 30 min!). Seejärel kanna 
põrandale järgmine õhuke ühtlane vahakiht piki seina.    

• Kui soovite vaha läigestada, siis võib seda teha 24 tunni möödudes vahatamise 
lõpust. 

• Täielikult kivistub vaha 10 päeva jooksul. Seega soovitame esimese 10 päeva 
jooksul kasutada kuivi ja väheniiskeid puhastusmenetlusi. 

• Vahakihti tuleb uuendada korra aastas, väga käidavatatel aladel nii sageli kui 
vajalik 

• Vahakiht püsib parim kui igapäevaseks hoolduseks kasutada kiirete pööretega 
(HighSpeed) põrandahooldusmasinat ja vaha täiendavat puhastusainet.   

 
 
EHITUSJÄRGNE HOOLDUS 
 

• Ehitusjärgset hooldust võib alustada 48 tunni möödudes paigaldamise 
lõpetamisest. 

• Kummikatete tootmisprotsessi iseärasuste tõttu on materjal kaetud õlilaadse 
kaitsekihiga. See kiht tuleb peale paigalduse lõpetamist eemaldada. Selleks 
tuleb esmalt korjata kokku suurem ehitusjärgne praht ja tolm.  

• Seejärel töödelda põrand sobiva kemikaaliga vastavalt Nora 
puhastuskemikaalide tabelile, seal juures kasutage punase kettaga 
puhastsmasinat (tarnija Sanmal).  

• Jälgida et põrand ei kuivaks ära kemikaalidega töötlemise ajal. 
• Kemikaalil lasta mõjuda vastavalt tootja instruktsioonidele. Seejärel põrand 

korralikult loputada ja kuivatada. 
• Soovi korral võib põrandat ka vahatada. Selle jaoks sobivad ained leiad tabelist 

Nora puhastuskemikaalid.  
• Vahatamise juhised on analoogsed Perioodilise hoolduse vahatamisele. 
• Pinnakahjustuste ja plekkide eemaldamise vajadusel palume nõu saamiseks 

pöörduda Tekerosse. 
 
 

  
Kõikide Nora puhastuskemikaalide tabelist erinevate vahendite kasutamisel palume 
konsulteerida eelnevalt kas Nora tehasega või Tekero’ga.  
Kui hooldusprotseduurid erinevad käesoleva juhise nõuetest, ei ole tehasel võimalik tagada 
materjali pika-ajalisuse garantiid. 


