PLAATVAIP

HOOLDUSJUHEND

Plaatvaiba hooldamisest
Investeering plaatvaipa tasub ennast paremini ära, kui seda korrektselt hooldada. Plaatvaiba
hooldusprogramm aitab vaiba heal välimusel kauem säilida ning vaiba eluiga pikeneb tunduvalt
kuna lõimede vahele ei kogune mustus, mis seda kahjustada saaks. Hea hooldusprogramm
koosneb neljast osast:
1. Ostueelsed hoolduskaalutlused
2. Ennetav hooldamine
3. Regulaarne/igapäevane hooldamine
4. Perioodiline hooldamine
Ostueelsed hoolduskaalutlused
Ühiskondlike pindade vaipkatted peavad taluma suurt kasutuskoormust ja ulatuslikku määrdumist.
Enne plaatvaiba valimist tuleks läbi mõelda kui suurele kasutuskoormusele ja määrdumisele see
vastu peaks pidama. Vaiba vastupidavusel mängivad väga suurt rolli selle kiu, lõime ehituse ja
värvitooni õige valik. Õige valiku langetamiseks tuleks eelnevalt vaiba tehniliste andmetega
põhjalikult tutvuda. Lihtne reegel on, et suurt kasutuskoormust ja ulatuslikku määrdumist taluma
pidav vaipkate peaks olema toodetud nailonkiududest; tumedamat tooni vaipa on lihtsam
hooldada kui heledat vaipa.
Plaatvaiba ennetav hooldamine
Kõige olulisem ennetav samm vaiba hooldamisel on võtta kasutusele meetmed, mis takistaks
mustuse kandumist vaipkattele. Selleks soovitame kasutada poritõkkesüsteemi. See suhteliselt
väike lisainvesteering pikendab plaatvaiba kasutusiga tunduvalt. Soovitame järgida 80-20 printsiipi.
Umbes 80% mustusest tuuakse hoonesse sissepääsu kaudu. Enamasti langeb 80%
kasutuskoormusest 20% sissepääsualadele. Minimaalne ennetav meede olekski sel juhul kasutada
poritõkkesüsteeme suure kasutuskoormusega
sissepääsualadel. Nõnda väldid 20% kaitsesüsteemiga 65% mustuse kandumise hoonesse. Pea
meeles, et ennetamine on etem kui tagajärgedega tegelemine. Nõnda säästad märkimisväärselt!
Regulaarne/igapäevane plaatvaiba hooldamine
Vaibaplekkide eemaldamine peaks toimuma koheselt pleki tekkides. Soovituslik on kasutada
professionaalseid vaibapuhastusaineid. Puhta imava lapiga, mis on immutatud pesuvahendiga,
tupsutada õrnalt määrdunud kohta. Plekki ei tohi hõõruda, vaid kergelt survet avaldades
tupsutada pleki väljastpoolt sissepoole. Mida varem plekk eemaldatakse, seda suurem tõenäosus
on see täielikult vaibakiust välja saada. Kuni kolm korda nädalas, sõltuvalt kasutuskoormusele, on
soovituslik kasutada harjastega tolmuimejat. Nõelvilt plaatvaiba puhul, tuleks hoiduda
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spiraalharjastega tolmuimejast, kuna see võib kiirelt vaiba pinna karvaseks muuta. NB! Enne
esmakordset plekieemaldaja kasutamist katsetage seda põrandakatte jääkidel või
kõrvalises/varjatud kohas. Soovituslik on hoiduda plekieemaldamiseks nõudepesuvahendist või
õlibaasil puhastusvahendist. Puhastusvahendi kasutamisel, tuleb järgida kasutusjuhendit.
Süvapuhastust tuleks teha vähemalt kord aastas või vastavalt kasutuskoormusele professionaalse
koristusfirma poolt. Sellisel juhul kasutatakse spetsiaalseid puhastusmasinaid ning
puhastusvahendeid.
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