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Dalsouple’i puhastus ja hooldamine 
 
Põranda paigaldamise järel tuleks see puhtaks pühkida. Kui põrandakatte vuukide vahelt on läbi 
imbunud liimi, tuleb põranda paigaldanud töövõtjalt nõuda selle eemaldamist. Märgpuhastusest 
tuleks hoiduda 7 päeva jooksul pärast paigaldustööde lõpetamist või seni, kuni liim on täielikult 
kõvenenud (kooskõlas liimitootja soovitustega). 
 
Ettevalmistamine. Toode: Johnson Carefree Heavy Duty Stripper 
Lahustage vahekorras 1:20 külma veega. Kandke lahus mõõdukalt põrandapinnale – ärge laske 
sel ära kuivada. Laske lahusel 5 minutit toimida. Puhastage standardse töökiirusega masinaga, 
kasutades süvvapuhastuspatja või harja kõrgema profiiliga tekstuuride korral. Koguge jääkmustus 
kokku, peske veega niisutatud mopiga ja laske põrandal korralikult kuivada. 
 
Kaitse. Toode: Johnson Carefree Protection Undercoat 
Johnson Carefree Eternum Floor Dressing 
Tähelepanu: ärge lubage ettevalmistus- ja kaitseetappide vahepeal kedagi põrandale käima. 
Kandke Johnson Carefree Protection Undercoat ühtlaselt põrandakattele. Kasutage 
pealekandmiseks aplikaatorit. Kandke peale vaid ühes suunas, laske läikekihil põhjalikult kuivada. 
Kandke teine kiht peale esimese suhtes täisnurga all, jättes mõlemale kihile aega kuivamiseks. Kui 
nõutav on kõrgläige, kandke peale 2 õhukest pealiskihti. 
 
Hooldus. Toode: Johnson Carefree Maintainer 
Enne alltoodud menetluste läbiviimist tuleb põrand alati mopiga tolmust puhtaks pühkida ja plekid 
lahustamata tootega immutatud lapi abil kõrvaldada. 
Peske niiske mopiga, kasutades toote ja vee lahust vahekorras 1:50. Kasutage tootekihtide 
pealekandmiseks aplikaatorit. Laske kuivada. 
Pihustipuhastus (siledapinnaliste toodete nagu Uni, Marbre, Terrazzo ja Granita korral): pihustage 
toote ja külma vee lahust (vahekorras 1:10) peene uduna töödeldavale 2-3 m² pinnale ning 
töödelge seda sobiva suure töökiirusega masina ja poleerimispadjaga seni, kuni põrand on täiesti 
kuiv. Teatud profiiltekstuuride korral võib nõutav olla silindrilise haripuhastusmasina kasutamine, 
näiteks Nilfisk Advance CA340. 
 
Niisked alad. 
Välisrampe, riietusruume jms. tuleks esmalt ülaltoodud viisil tootega Johnson Carefree Heavy Duty 
Stripper töödelda ning siis sama toote ja külma vee lahusega (vahekorras 1:200) puhastada, 
lastes põrandal seejärel kuivada. 
 
Lisainfo: Tekero OÜ, tekero@tekero.ee, tel 6 518 313 
 

 
 
 
 


