Amtico imitatsioonpõrandate hooldusjuhis.
NB! See juhis sobib ainult Amtico tavatoodete hooldamiseks. Amtico Auto,
Stratica ja Spacia seeria toodete hooldamiseks see juhis ei sobi.

Ettevaatusabinõud ja hoiatused
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Märg või niiske põrand võib muuta põrandakatte väga libedaks. Kasuta
niiskust imavaid uksematte, et vältida vihma- ja lumevee sissetoomist
tänavalt. Vajadusel kuivata põrandat päeva jooksul mopiga.
Põrandale kukkunud vee, toidu, rasva ja kemikaalide plekid võivad muuta
põrandakatte väga libedaks. Hoolitse selle eest, et põrand oleks pidevalt
puhas ja plekid eemaldatud.
Paljud mööblipoleerimisvahendid ja klaasipuhastuse kemikaalid võivad
kasutamise käigus sattuda ka põrandale ja muuta selle väga libedaks.
Mitmed õhupuhastusained ja õhuvärskendajad sisaldavad õlisid, mis
põrandale pihustudes tekitavad kattele libeda kihi.
Põrandapesu käigus kasutada libeduse eest hoiatavaid märke.
Ettevaatust kummi- või lateksi põhjal mattide kasutamisel – need võivad jätta
põrandakattele plekke.
Kasutage mööbli jalgadel kaitsvaid viltpatju. Teravate jalgadega või
servadega mööbli liigutamine põrandakattel võib tekitada kattele vigastusi.
Kasutage korralikke uksematte. Eriti hoolikas tuleb olla talvisel ajal kui
jalanõudega kantakse sisse tänavatel libeduse tõrjeks kasutatavat graniitliiva.
Graniidi terad on väga teravate servadega ja rikuvad põrandakatte pinda.
Sigaretid ja muud kuumad esemed jätavad põrandakattele põletusjäljed.
Vali hoolikalt oma põrandahooldusvahendeid. Kasuta vaid proffesionaalsete
hooldusfirmade poolt pakutud pesuvahendeid. Kui Teil on kahtlusi või
küsimusi hoolduskeemia valikul, siis pöörduge alati meie poole kas telefonil
6518 313 või saatke meil tekero@tekero.ee

E
Igapäevane hooldus
•
Korjake üles prügi ja pühkige kogu põrand hoolikalt kuiva tolmumopiga üle.
•
Koguge praht prügikühvli ja harja abil kokku või kasutage tolmuimejat.
•
Puhastage tolmuimejaga jalamatid ning matipesad.
TAPP 1
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Põrandapesu käsitsi
(Märkus: Ulatusliku määrdumise korral teostage eelpesu – segage tootja juhiseid järgides
kokku neutraalse pesuvahendi lahus ja küürige määrdunud kohti.)
•
Valmistage ette neutraalse pesuvahendi lahus, järgides tootja juhiseid soovitatava
kontsentratsiooni osas.
•
Kasutades kahe ämbriga mopipesusüsteemi, kandke lahus puhastatavale pinnale,
kasutades hästi kuivaks väänatud moppi mustuse eemaldamiseks.
•
Pühkige põrandat nii, et mopi tõmbed osaliselt kattuksid.
•
Loputage moppi sageli ja vahetage pesulahust vastavalt vajadusele.
•
Määrdunud vee kasutamisel jäävad põrandapinnale inetud pesuvee jäägid.
•
Laske kogu põrandapinnal kuivada.
•
Pärast kasutamist tuleb kogu varustus põhjalikult puhastada ja ohutult hoiule panna
vane põrandapühkimine ja tolmu kõrvaldamineETAPP 2

, VARIANT 1: Käsitsihooldus

Põrandapesu masinaga
•
•
•

•

Valmistage tootja juhiseid järgides ette neutraalse puhastusaine lahus. Kallake
neutraalne puhastus- või hoolduslahus vastavasse pihustusanumasse.
Kui tavahooldus hõlmab küürimis/kuivatusmasina kasutamist, tuleks masin varustada
punase või sinise 3M nailonist küürimiskettaga.
Pihustage vedelik peene uduna puhastatavale pinnale korraga u. 2 m² kaupa.
Kasutage sinise 3M nailonist küürimiskettaga varustatud pöörlevat poleerimismasinat
(u. 450 p/m)
Töötage paralleelsete, kattuvate liigutustega, kuni põrand on puhas.

, VARIANT 2: Masinhooldus
Nõuandeid mahaloksunud ainete kõrvaldamise kohta
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Nõuandeid mahaloksunud ainete kõrvaldamise kohta
•
Põrandapinnale sattunud vesi, rasv, toiduained, kemikaalid ja muud võõrained võivad
selle libedaks muuta.
•
Pühkige kõik põrandale loksunud ained viivitamatult imava lapiga ära ja peske
määrdunud ala neutraalse pesuvahendi lahusega, kuni see on täiesti puhas.
•
Loputage pestud pinda ja laske sellel korralikult ära kuivada.

Perioodiline hooldus ja vahatamine
Vähemalt kord aastas tuleks kogu põrandat põhjalikult küürida, eemaldamaks sisseimbunud
mustust ja kaitsevahendijääke (kui vahendit on kasutatud).
Soovi korral võib põranda katta kaitsva ja hooldamist hõlbustava vahaga.
S
Ettevalmistus vahatamiseks:
Valmistage tootja juhiseid järgides ette lahus vana vaha eemaldamiseks. Järgige hoolikalt
kõiki ohutusjuhiseid, pöörates erilist tähelepanu sellele, et põrand võib süvapuhastusprotsessi
käigus libedaks muutuda.
•
Kandke töödeldavale alale ohtralt lahust.
•
Laske sellel 5-10 minutit sisse imbuda.
•
Töödelge pinda masinaga rohelise 3M ketta abil või segage lahust mopiga. Ärge laske
tekkinud püdelikul kuivada.
•
Eemaldage püdelik vett imeva tolmuimejaga või mopi ja ämbriga. Loputage põrandat
vähemalt kaks korda puhta veega, laske kuivada. Kui kogu mustus ei eemaldunud, siis
loputada ja kuivatada põrandat veel.
ETAPP 1 Lahuse

ettevalmistamine
Vaha põrandale kandmine:
•
Valage nõutav kogus poleerimisvahendit ämbrisse.
•
Niisutage mopp poleerimisvahendis.
•
Kandke põranda peale õhuke ühtlane kiht.
•
Alustage väljapääsu suhtes kaugeimast kohast.
•
Kandke põrandaliistust 15-25 cm kaugusel pinnale õhuke ühtlane kiht ja töötage
kattuvate tõmmetega. Laske kuivada (u. 30 minutit).
•
Kandke esimese kihi suhtes 90º nurga all peale teine kiht.
•
Laske kuivada (u. 30 minutit). Ärge poleerige töödeldud pindu enne 24 tunni
möödumist.
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ETAPP 2: Kaitsevahendi

pealekandmine (vajaduse korral)

MÄRKUSED:
•
Amtico reljeefsete pindade (Sawnwood, treadplate, Iced Glass jt) puhul ei ole võimalik
materjali katta ühtlase õhukeses vahakihiga. Vaha valgub pinna soontesse ja
sügavatesse kohtadesse, kus kiht jääb liiga paksusks ja ei kuiva korralikult. Selline
vaha aga jääb nätske ja hakkab hoopis mustust paremini külge võtma. Reljeefi
kõrgetele kohtadele aga vaha ei kinnitu vaid valgub maha.
•
Amtico kattega näeb väga sarnane välja Stratica imitatsioonpõrand. Stratica põrandat
ei tohi üldse vahatada kuna Stratica külge ei jää vaha kinni. Kui Teil on raskusi oma
põrandal oleva Amtico toote pinnakatte identifitseerimisega, siis palun pöörduge
Tekero büroosse telefonil 651 8313 või meiliga tekero@tekero.ee
•
Korralikult hooldatud esikumatid eemaldavad taldadelt tõhusalt kõikvõimalikud
abrasiiv- ja võõrmaterjalid ning vähendavad majja kantava niiskuse hulka.
Amtico soovitab kasutada esikumatte vähemalt kuue täispikkuses
sammu ulatuses.

LUBATUD KETTAD, AINED JA PESUMASINAD PUHASTUSPROTSEDUURIDE LÕIKES

Käsitsipesu või masinpesu või vahatamine

Tarnija Eestis

Wetrok
Johnson

Resal, Rewit, Brill
Jontec 3 Straid 1000

Wetrok
Wertok

Remat - vana vaha eemaldamiseks
Mepol HD - vahatamiseks

Sanmal OÜ
JD Puhastuskeskus
OÜ
Sanmal OÜ
Sanmal OÜ

Kemikaalid

3M kettad
Igapäevaseks
Läigestamiseks
Vaha eemaldamiseks

Masinad
Wetrok
Johnson
Kärcher

Sinine või roheline-oranz
Punane
Roheline

Sanmal OÜ

Monodisc DS, HS või US
Duomatic masinad
Taski Ergodisc duo, 400 või 1200,
Combimat ja Swingo masinad
BDS Duo, BDP 43 või BD 53

Sanmal OÜ
JD Puhastuskeskus
OÜ
Stokker AS

Kõikide antud tabelist erinevate vahendite kasutamisel palume konsulteerida eelnevalt kas
Amtico tehasega või Amtico esindajaga Eestis Tekero OÜ, telefon 6518313, tekero@tekero.ee
Kui hooldusprotseduurid erinevad käesoleva juhise nõuetest, ei ole tehasel võimalik tagada
materjali pika-ajalisuse garantiid.
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