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PORIMATISÜSTEEM 
Umbes 90% ruumis leiduvast mustusest tuuakse sisse jalanõudega väljast. Kaitsmaks põrandat mustuse ja 
liivaterade eest, tuleb mõlemal pool välisust kasutada kvaliteetseid porimatte. 
 
PUHASTAMINE  
Vaipkatte igapäevane hooldus peaks käima tolmuimejaga. Aasaliste ja lõigatud lõimega vaipade 
puhastamiseks on kõige efektiivsem spiraalharjaga tolmuimeja aga sobib ka tavaline tolmuimeja. 
Puhastamisel peaks jälgima et harased oleks reguleeritud sobivale kõrgusele, et harjased pöörleks vabalt. 
Selliselt saab lahtise mustuse kõige paremini lõime vahelt kätte. 
 
PLEKID  
Eemaldage tahked ained kohe noa või lusikaga. Töödelge plekke väljastpoolt keskele ja jälgige lõime suunda. 
Vedeliku plekid proovige kõigepealt eemaldada plekk kuivaks väänatud lapiga. Kui plekk jääb nähtavaks, 
kasuta pehmet lappi mida on niisutatud leiges vees hästi lahustatud šampooniga. Puhastusvahendit tuleb 
kasutada tagasihoidlikult ja puhastatud pind tuleb kuivatada võimalikult kiiresti. Vältige värskelt puhastatud ja 
veel kuivamata vaibal kõndimist! 
Kui nendest meetmetest ei ole kasu, järgige tabelis toodud juhiseid. 
 
RASKESTI EEMALDATAVATE PLEKKIDE PUHASTAMINE 

ALKOHOL/ÕLU 20% šampooni, 5% äädikat ja 75% leiget vett. 
VERI Vanad plekid: šampoonilahus, mis sisaldab 5% ammoniaaki, seejärel 

tupsutage äädikaga (ärge kasutage sooja vett). Värsked plekid: külm vesi ja 
sool. 

VÕI Triikige triikrauaga (alla 100°C) läbi riide. Pärast kasutage šampooni, äädika 
ja vee lahust. 

VAIBALIIM Eemaldage kohe atsetooni või alkoholiga. 
NÄRIMISKUMMI Töödelge plekieemaldiga, katke jääga, kuni närimiskummi kõveneb, seejärel 

murendage ja kraapige jäägid lusika või noaga maha, järgides lõime suunda. 
ŠOKOLAAD/HALLITUS Leige vesi ja 5% ammoniaaki. 
KOHV/TEE/MUNAD Külm vesi! Lisage 20% šampooni ja 5% ammoniaaki või äädikat. 
KOKAKOOLA Šampoon, 5% äädikat ja vesi. 
RASV/MURU/ 
PASTAPLIIATS 

Tupsutage esmalt nt Kleenexi salvräti või kuivatuspaberiga. 
Seejärel valage vaibale veidi alkoholi, laske aurustada ja lõpuks kasutage 
šampooni, äädikat ja vett. 

KEEDIS/MESI Leiges vees niisutatud lapp. 
LAKK Tupsutage lakibensiiniga. Ärge hõõruge. 
LATEKSVÄRV Ärge laske plekil ära kuivada. Vesi pluss šampoon. Pärast kuivamist kraapige 

maha ja hõõruge. 

HUULEPULK Vesi ja šampoon, seejärel alkohol, kui vaja. 
PORI Laske kuivada, seejärel kraapige maha ja puhastage tolmuimejaga. Lõpuks 

puhastage vajaduse korral ammoniaagilahusega (1 spl ammoniaaki ühe liitri 
leige vee kohta). 

KÜÜNELAKK Tupsutage atsetooniga ja seejärel loputage veega. 
ÕLIVÄRV Tupsutage lakibensiiniga. Ärge hõõruge. 
PUNANE VEIN Tegutsege kohe: tupsutage plekki 50% äädika ja veega. 
KASTE/ÕLI Vesi ja alkohol. Vajaduse korral puhastage šampooni, äädika ja veega. 
JOODITINKTUUR Tupsutage ammoniaagiga. 
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Tähelepanu! 
• Ärge leotage vaipa (ka mitte pleki kohta). 
• Pärast töötlust katke märjad kohad hästi vett imava valge kanga või 

paberiga. Pange kaetud pleki peale lisaraskus. 
• Kui kangas või paber muutub liiga märjaks, võtke see ära ja pange uus kuiv 

kangatükk või imav paber. Seni, kuni töödeldud ala ei ole täiesti kuiv, on 
vaibal kõndimine keelatud. 

• Kui tegemist on väga raskelt eemalduvate plekkidega, siis tuleb pöörduda 
professionaalsete puhastusfirmade poole! 


