
Forbo põrandahooldus – Flotex 
 
Forbo Flooringi puhastus- ja hooldusnõuanded 
Tänu erilaadsele ehitusele eraldub mustus Forbo Flotex®-i rull- ja plaatpõrandakattest palju 
kergemini kui muudest tekstiilpõrandakatetest. Erinevalt tavalise vaipkatte aasade ja 
keerdudega kiududest ei jää mustus Flotex®-i siledate ja sirgete kiudude külge ning eraldub 
puhastamisel suurema vaevata. Plekkide puhastamiseks piisab enamasti puhtast veest. 
 
Algpuhastus enne kasutust 
Värskelt paigaldatud põrandaid ei tohi märgpuhastada kolme päeva jooksul pärast 
paigaldust. 
Eemaldage tolmuimejaga kogu pinna külge jäänud pori, praht, liiv ja puru. Kasutage püstist 
tolmuimejat, millel on mehaanilise ajamiga pöördhari. Puhastage ühte ja sama kohta 
tolmuimejaga mitu korda, et tagada kogu lahtise mustuse eemaldamine. Tolmuimejal tuleb 
edasisuunas puhastades kasutada kiiret ja tagasisuunas aeglast režiimi. Vajaduse korral 
kasutage lisaks kohtpuhastust. 
 
Korrapärane puhastamine 
Korrapärase puhastuse sagedus sõltub käidavusest, määrdumise tasemest, soovitud 
väljanägemisest ja hügieeninõuetest. 
• Puhastage püstise tolmuimejaga, millel on mehaanilise ajamiga pöördhari. 
• Vajaduse korral kasutage lisaks kohtpuhastust. 
 
Vajaduse korral toimige järgmiselt: 
 
Soovitame kasutada korrapärase puhastuse raames teatud ajavahemike tagant järgmisi 
mehaanilisi puhastusmeetodeid: 
• masinpuhastus kuuma veega; 
• masinpuhastus kolm ühes puhastusmasinaga; 
• masinpuhastus rullikharjadega. 
 
Loputage põrandad hoolikalt puhta veega ja laske enne kasutamist täielikult kuivada. 
 
Kohtpuhastus 
Enamiku plekkide puhul piisab lihtsalt puhtast soojast veest, millele võib vajaduse korral 
lisada neutraalset ja mittevahutavat vaibapesuvahendit. Kui plekke on raske eemaldada, 
kasutage alltoodud puhastusvõtteid, mis hõlmavad kaapimist, hõõrumist ja loputamist. 
 
Puhastusvõtted, mis hõlmavad kaapimist, hõõrumist ja loputamist 
1. Kaapige tömbi äärega kaabitsa või spaatliga kokku nii suur osa plekist kui võimalik. 
2. Kandke plekile rohkelt vett, hõõruge tugevate harjastega harja abil ja eemaldage mustust 
sisaldav vedelik lapiga. 
3. Loputage puhta veega. Kaapige pahtlilabida või spaatliga nii suur osa vedelikust kui 
võimalik hea imavusega lapi sisse. 
4. Kui plekk on täielikult eemaldatud, korrake samal kohal punktis 2 ja 3 toodud toiminguid, 
kasutades neutraalset ja mittevahutavat vaibapuhastusvahendit või üldotstarbelist 
plekieemaldit. 
5. Loputage põrandad hoolikalt puhta veega ja laske enne kasutamist täielikult kuivada. 
 
 
 


