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Porimatisüsteemid: 
Vaipa tuleb mustuse eest kaitsta, seda eriti sissepääsualade juures ja teistes probleemsetes kohtades  
(nt üleminekul silepõrandakattelt vaipkattele). Sellistesse kohtadesse tuleks paigaldada korralikud 
porimatisüsteemid, mis püüavad väljastpoolt tuleva mustuse kinni. 
 
Igapäevane hooldus: 
Parim vahend igapäevaseks hoolduseks on kõrge jõudlusega harjastolmuimeja või pöörleva silinderharjaga 
tolmuimeja. Pöörleva harjaga tolmuimeja on vastupidav püsttolmuimeja, millel on tihe silinderhari ja mille 
imemisjõud on suur, seega eemaldab kattesse pidama jäänud mustuseosakesed süvitsi. Seda tüüpi 
tolmuimejad on tõhusad suure käidavusega vaipadel. Hoolikalt tuleb reguleerida harja pikkust vastavalt 
kattele. 
 
Plekieemaldus: 

• Mida kiiremini plekk eemaldatakse, seda parem on tulemus. 
• Plekki eemaldades tehke seda alati väljastpoolt sissepoole. 
• Maha aetud ainest püüdke võimalikult palju kätte saada lusika, noa või spaatliga ja külma veega. 
• Vedeliku plekki kuivatage ettevaatlikult valge või värvimata riide või rätiku, paberi või köögipaberiga. 
• Kuivatage plekk ettevaatlikult kas värvimata lapi või rätiku, paberi või köögipaberiga kuni see on kuiv. 
• Ärge kunagi hõõruge või harjake. 
• Puhastage tolmuimejaga üle. 

Põhjalik puhastus: 
Igat tekstiilist põrandakatet tuleks puhastada põhjalikult iga teatud aja tagant, soovitavalt kord aastas või 
olenevalt katte määrdumisastest. Põhjalik puhastamine annab parima tulemuse mustuse eemaldamises. Seda 
laadi puhastamist peaksid alati teostama spetsialistid, kellel on vastavad masinad ja kes võtavad arvesse 
põrandakatte mustusastet, kvaliteeti ja aluspõranda tüüpi. 
 
Põhjalikuks puhastamiseks on järgmised võimalused: 

• Mikrokiud puhastuspadjaga puhastamine 
• Piserdus-imurpuhastusmeetod 

Meelespea: 
Nõelvilt vaipkatte leotamist tuleb igal võimalusel vältida! On oluline, et vaip oleks kuiv enne, kui sellel hakatakse 
uuesti käima. Märjal vaibal käimine põhjustab katte kiire määrdumise. 
 
Puhastamine mikrokiud puhastuspadjaga: 
Terve pind puhastada silindertolmuimejaga. Nõelvilt vaipkate pihustada üle puhastuslahusega. Lasta mõjuda 
veidi aega, seejärel töödelda kogu pind üle ketasmasinaga, mis on varustatud mikrokiud padjaga. 
Sellist meetodit kasutades kuivab kate kiiresti ja seda saab jälle kasutada. 
 
Puhastamine piserdus-imurpuhastusmeetod abil: 
Terve pind puhastada silindertolmuimejaga. Spetsiaalse masina abil pihustatakse puhastusvahend ja vesi 
vaibale ja koheselt imetakse tagasi masinasse. Väga musta katte puhul soovitatakse teha loputuspesu puhta 
veega mitu korda. Enne põranda kasutamist, peab laskma nõelvilt vaipkattel täielikult kuivada. 
Alati vältida katte läbi vettimist. 


