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KERAAMILISTE PLAATIDE HOOLDUSJUHEND 

 

Esmane puhastus (anorgaaniline mustus)  

Esmane puhastus pärast paigaldamist on olulise tähtsusega, kuna täielikult tuleb eemaldada jäägid mördist, 

plaadiliimist ja mineraalsest vuugitäitest. Selles esmases faasis soovitame kasutada happelist puhastusvahendit 

FILA DETERDEK kontsentratsioonis 1 : 5 … 1 : 10 sõltuvalt eemaldatavast mustusest. Hõõruda tugevalt ja pärast 

pesu loputada hoolikalt rohke veega, et eemaldada kogu puhastusvahend.  

 

Esmane puhastus (orgaaniline mustus) 

Selles esmases faasis (epoksüvuugid, rasvad, õlid, värvid) soovitame kasutada aluselist puhastusvahendit FILA 

PS/87 kontsentratsioonis 1 : 10 … 1 : 20 sõltuvalt eemaldatavast mustusest. Hõõruda tugevalt ja pärast pesu 

loputada hoolikalt rohke veega, et eemaldada kogu puhastusvahend.  

 

Korrashoid ja hooldus  

Igapäevaseks hoolduseks soovitame kasutada puhastusvahendit FILA CLEANER õigesti lahjendatud lahusena. 

Suure lahjenduse korral (1 : 200) ei jäta mingeid jälgi ega vaja loputamist. Lahjendada alates  

1 : 30 ... 1 : 200. Maksimaalse lahjenduse korral (1 : 200) võib kasutada põrandapesumasinates. Ideaalne 

vahatatud pindade hoolduseks, sobib suurepäraselt ka lamineeritud pindadele. Toode on kergelt biolagunev. 

Reljeefse pinnaga plaadid 

Kõik eelnimetatu kehtib ka neile, lisaks tuleks jälgida järgnevat:  

1. Puhastades järgida pinna mustri suunda . 

2. Hõõrumine peab olema tugevam, kasutades sobivaid harju.  

3. Loputada põhjalikult ja rikkaliku veega.  

 
Üldised soovitused igapäevaseks hoolduseks  

Tänavaga vahetus ühenduses olevaid põrandapindasid tuleb puhastada (harjamine, mopipesu) iga päev. Oluline 

on eemaldada liiv ja muu lahtine mustus. Koristustehnikat kasutada vastavalt vajadusele. Suurte pindade ja 

tiheda kasutusega ruumide puhastamiseks on hädavajalik kasutada puhastusmasinaid, mis imevad pesuvee. See 

tagab mitte ainult põranda põhjalikuma puhastuse, vaid ka eemaldab pesuvee, mille kuivades tekib muidu 

tavaliselt õhuke n-ö mustuse kiht, mida on hiljem raske eemaldada. 

 

Igapäevaseks ja koduseks puhastamiseks soovitame kasutada FILA CLEANERit sobivas kontsentratsioonis. 
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