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PUHASTUSJUHIS VAIPKATETELE 
 
  

Ennetav  
hooldus 

Maja sissekäigud peavad olema varustatud tõhusa kaheosalise 
porimatisüsteemiga. Esimene soovituslikult  3m pikkune osa  asub väljas või 
tuulekojas ja on mõeldud suurema pori, lume ja liiva eemaldamiseks.  Hästi 
sobivad tugevama harjasega alumiiniumkonstruktsioonil uksematid, mis 
eemaldavad ka soolase lume ja graniidisõelmete jääke jalanõude küljest.  
Teine järgnev mati osa võiks olla ka umbes 3m pikk ja on mõeldud ülejäänud 
pori, tolmu ja niiskuse eemaldamiseks. Hästi sobivad võimalikult suure 
imavusega kummialusel porivaibad. Oluline on pidevalt jälgida porimattide 
puhtust, kuivust ja korrasolekut. 
 

Igapäevane  
hooldus 

Igapäevane puhastus peaks toimuma tolmuimejaga.  
Aasaliste ja lahti lõigatud aasaga vaipkatete puhul on kõige efektiivsem 
spiraalharjaga püsttolmuimeja (näit. Kärcher CV 38/2 ADV). Nõelvilt- ja 
viltvaipkatete puhastamiseks spiraalhari ei sobi. Spiraalharjaga tolmuimeja hari 
peaks olema mootorajamiga. Puhastamisel peab jälgima, et spiraalhari oleks 
sobival kõrgusel, et hari oleks puhas ning pöörleks vabalt. Spiraalharjaga 
tolmuimeja puhastab prahid ka sügavamalt lõngade vahelt ning harjab 
lamandunud lõngad jälle püsti.  
 
Kui spiraalharjaga tolmuimeja jääb kalliks või kui on tegemist väiksemate 
mööblit täis kabinettidega, siis soovitame kasutada ühiskondlike ruumide 
vaipkatetele mõeldud traditsioonilisi tolmuimejaid (näitek Wetrock Monovac 
6+) 
NB! Vilt- ja nõelviltvaipadele (Interface Superflor, Flor, Nylflor, Armstrongi 
Strong seeria) sobib vaid tavaline tolmuimeja. Spiraalharjaga tolmuimejat 
kasutada ei tohi, kuna hari lõhub vildimassi ja vaip muutub karvaseks ning 
kulub kiiremini.  
 
Ka vaibaplekkide eemaldamine peab toimuma igapäevaselt. Võimalusel 
eemaldage vaibaplekk koheselt, ilma et see jõuaks kuivada. Ärge kasutage 
plekieemalduseks nõudepesuvahendit ega ka õli või bensiini baasil 
puhastusaineid. Soovitame kasutada plekieemaldajaid firmadelt Dr.Schutz ja 
Wetrok või teisi proffesionaalsete puhastusfirmade poolt soovitatud tooteid. 
Kahtluse korral palun eelnevalt konsulteerida meiega või vaiba tootjaga.  
 
Mida varem plekk eemaldatakse, seda suurem on selle jäägitu kõrvaldamise 
tõenäosus, välja arvatud juhul, kui pleki põhjustanud aine on kiude või värvust 
kahjustanud. Kui plekke viivitamatult sobivate puhastusainetega töödelda, on 
tavaliselt võimalik nende täielik kõrvaldamine. Siiski pole kõik plekid jäägitult 
kõrvaldatavad, näiteks tugeva värvimisvõimega vedelike nagu kohv, punane 
vein, tee, sinep või trükivärv korral. Pleegitava toimega puhastus- ja 
plekieemaldusvahendeid võib kasutada vaid erandjuhtudel ning kokkuleppel 
põrandakatte valmistajaga, sest teatud asjaolude juures on võimalik 
põrandakatte kahjustamine.  
Mustust ja plekke saab enamikul juhtudest eemaldada leige vee ning imava 
lapiga (mikrokiud- või valge puuvillase lapiga). Ärge plekki hõõruge – tupsutage 
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seda väljastpoolt sissepoole, survet avaldades. Vees lahustuvaid plekke võib 
töödelda näiteks Wetrocki vaibaplekieemaldajaga Karpfoam vastavalt tootja 
juhistele. Vees lahustumatuid plekke (õlid, rasvad jms.) saab kõrvaldada 
lahusteid sisaldava plekieemaldi abil, näiteks Wetrock Karpspray või analoog.  
Kuivanud närimiskummit, vaha vms. saab eemaldada nüri esemega (lusikas 
vms.), hoidudes vaibakiude kahjustamast. Jääkidest vabanemiseks võib 
kasutada lahusteid sisaldavat plekieemaldit. Samuti võib kasutada 
külmutusaerosooli, mille puhul järgige alati hoolikalt tootja juhiseid.  
 
Plaatvaipade puhul on kõige lihtsam vaibaplaat üles võtta ja plekk pesta 
pesuainega ning loputada leige jooksva veega.  
Plekikoha peab saama võimalikult kuivaks! Muidu kogub märg koht kiiresti 
mustust ja siis tekib uus ja suurem plekk. 
 
NB! Enne esmakordset plekieemaldi kasutamist katsetage seda põrandakatte 
jääkidel või kõrvalises/varjatud kohas.  
Hoidke puhastusvahendeid alati lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus 
kohas. Järgige alati puhastusvahendite tootjate ohutus- ja kasutussuuniseid.  
 
 

Perioodiline  
süvapuhastus 

Süvapuhastus peaks aset leidma vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord 
aastas ja üksnes asjatundliku koristusfirma eestvõttel. Süvapuhastust tuleks 
esmalt sobival kohal proovida.  
Õige puhastusmenetluse vajadus sõltub vaipkatte paigaldusviisist, aluspõranda 
niiskuskindlusest ja nõutavast kuivamisajast. Vastavalt vaiba määrdumisastmele 
võib erinevaid puhastusviise ka kombineerida. 
  
Vähem määrdunud käiguradasid võib puhastada kuivpuhastuspulbriga. Näiteks 
Eesti turul pakutavad pulbrid Carpet Cleaner või Host. Pulbri eelis on see, et ta 
ei tee vaipa märjaks ja pulbrisel pinnal võib käia. Pulber hõõrutakse harjaga 
vaiba sisse, hoitakse umbes 1 tund ja siis imetakse vaibast välja  
püsttolmuimejaga (või sobib ka tavalise tolmuimeja mootorharjaga otsik). Vilt- 
ja nõelviltkatteid (näiteks Interface Flor, Superflor ja Armstrongi viltvaibad) 
kuivpuhastuspulbriga puhastada ei tohi. 
  
Suurema määrdumise korral on vajalik teha märgpesu.  Plekid peab eemaldama 
enne pesu. Märgpesu veetemperatuur ei tohi ületada 40oC, pesumasin peaks 
olema ilma ketaste ja/või harjadeta, sest harjad hõõruvad plaatvaipade vuugid 
karvaseks või vildistavad villase vaiba. Kõige turvalisem on kasutada pihustavat 
ja imevat vaibapesumasinat (hot water extraction machine).  
Vaibapesuvahenditest soovitame kasutada näiteks Wetrocki Retex’it. Ent kui on 
tegemist naturaalsest lõngast vaipkattega, siis peab Retexi  asemel kasutama 
toodet Karpex. Märg vaip tuleb korralikult kuivaks imeda. Väga musta vaiba 
puhul tuleb loputuspesu teha mitu korda. Ka pesu lõpuks oleks mõistlik vaip 
veelkord tolmuimejaga üle puhastada. Vaip peab olema enne kasutamist 
täielikult ära kuivanud. 
 
Kui teil on täiendavaid küsimusi siis pöörduge palun meie büroosse telefonil 
6518313 või saatke kiri e-postile tekero@tekero.ee  
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