Forbo põrandahooldus – Marmoleum

Forbo põrandakatete puhastus- ja -hooldusnõuanne:
Forbo Flooring Marmoleumi kollektsiooni on hõlbus puhastada ja hooldada tänu
uuenduslikule ning vastupidavale tehaseviimistlusele Topshield2, mida ei tohi
eemaldada.
Viimistlus Topshield2 on linoleumi osa ja ideaalne alus põranda kestvaks kasutuseks.
Algpuhastus enne kasutust
Värskelt paigaldatud põrandaid ei tohi märgpuhastada kolme päeva jooksul pärast
paigaldust.
Eemaldage põrandalt kogu praht, mustus ja tolm ning puhastage põrand neutraalse
põrandapuhastusvahendiga. Suuremate pindade puhul võib kasutada 3M punase või
analoogse kettaga varustatud põrandapesumasinat (150–300 p/min). Eemaldage
must vesi harja ja mopi või märgpuhastuseks mõeldud tolmuimejaga, loputage puhta
veega ning laske põrandal kuivada.
Soovi korral võib põrandat kuiv- või pihustuspoleerida pöörleva kettaga (150–300
p/min) masina ja 3M punase või analoogse kettaga.
Märkus. Tsemenditolmu korral lisage umbes 2% sidrun- või äädikhapet.
Põrand on nüüd kasutusvalmis ja ei vaja lisatöötlust ega -viimistlust. Kui kaalute
lisaviimistlust, vaadake korduma kippuvaid küsimusi käesoleva juhendi lõpus.
Regulaarne puhastamine:
Regulaarse puhastuse sagedus sõltub käidavuse intensiivsusest, määrdumisastmest,
soovitud väljanägemisest ja hügieeninõuetest.
• Eemaldage tolm ja lahtine mustus tolmuimeja, harja või mopi abil.
• Eemaldage märja mopi ja neutraalse põrandapuhastusvahendiga laigud, plekid
ning pritsmed.
Vajaduse korral toimige järgmiselt.
• Pihustuspuhastage põrand pöörleva kettaga (150–300 p/min) masina, 3M punase
või analoogse ketta ja neutraalse põrandapuhastusvahendi abil.
Perioodiline hooldus
Järgnevad hooldustoimingud on vajalikud põranda rahuldava väljanägemise
säilitamiseks.
• Eemaldage tolm ja lahtine mustus tolmuimeja, harja või mopi abil.
• Eemaldage märja mopi ja neutraalse põrandapuhastusvahendiga laigud, plekid
ning pritsmed.
• Pihustuspoleerige põrand pöörleva kettaga (300–500 p/min) masina ja 3M punase
või analoogse ketta abil, kasutage läikeerinevuste eemaldamiseks ja ühtlase
väljanägemise tagamiseks poleerivat põrandahooldusvahendit.

Hea tava: näpunäited tõhusaks põrandahoolduseks

Üldine soovitus
Kaitske värskelt paigaldatud põrandaid
Kõik värskelt paigaldatud põrandad tuleb katta sobiva mittemääriva kattega, et
kaitsta neid kõikide teiste alltöövõtjate eest töövõtuperioodil. Kriimustuste tekke
vähendamiseks kasutage tooli- ja lauajalgadel kaitsmeid. Pöördrattad peavad olema
silepõrandakatetele sobivast pehmest materjalist (standardi EN425 kohaselt).
Kasutage puhastusalasüsteeme
Kuni 80% mustusest tuuakse hoonesse sisse jalatsitega. Kasutada tuleb sobivate
mõõtmete (ideaalis üle 6 m) ja kvaliteediga puhastusalasüsteeme. Forbo Corali või
Nuway puhastusalasüsteemide puhul on eraldi tõestatud, et need eemaldavad ja
suudavad kinni pidada kuni 94% kogu jalatsitega sissekantavast mustusest ning
niiskusest, vähendades hoolduskulusid ja parandades külgnevate põrandatoodete
hea väljanägemise säilimist ja vähendades ka libastumisohtu. Nagu ükskõik milliste
porieemaldussüsteemide puhul, tuleb kõiki puhastusalasid regulaarselt puhastada,
et eemaldada lahti tulnud mustus.
Puhastamine
• Korrapärane puhastamine on palju kasulikum ja tasuvam kui juhuslik süvapuhastus.
• Kasutage soovitatud puhastusvahendeid. Kvaliteetsed puhastusvahendid ja seadmed tagavad tõhusa hoolduse ning moodustavad vaid väikese osa
hoolduskuludest.
• Järgige alati tootja juhiseid puhastusvahendite kasutamise kohta.
• Järgige tervise- ja ohutusnõuandeid.
Põrandahoolduskemikaalide kasutamine
Kõrge pH-ga hooldusvahendite väär kasutamine võib kahjustada elastseid
põrandakatteid. Sage töötlemine või ebapiisav loputamine võivad põhjustada
pragunemist, kokkutõmbumist ja/või pleekimist. Puhastuskemikaalide liigkasutus või
ebapiisav loputamine võivad ohustada põranda vastupidavust. Abrasiivsete pulbrite
või puhastusainete kasutamine on keelatud.

Korduma kippuvad küsimused
Kui tihti peaksin põrandat puhastama?
Optimaalne puhastus- ja hooldussagedus määratakse kindlaks põranda kasutusviisi
põhjal. Puhastus- ja hooldusgraafiku koostamisel on heaks tavaks hinnata kõigepealt
põranda seisukorda, nt seda, kas see asub hoone sissepääsu lähedal või ülakorrusel.
Kas sinna koguneb kuiv või niiske pori? Milline on põranda liikumiskoormus? Pidage
meeles, et heledaid ja ühevärvilisi põrandaid tuleb ehk sagedamini puhastada.
Kas ma pean põrandat vahatama?
Forbo põrandakatete tipptasemel pinnaviimistlus ei vaja vahatamist.

Kuidas eemaldada plekke?
Eemaldage plekid kohe nende avastamisel. Enamikku plekke saab eemaldata ohutult
kuiva (paber-) käteräti, vee, pesuaine, lakibensiini või alkoholi abil (selles järjestuses).
ÄRGE kasutage väga leeliselisi vahendeid (ammoniaaki, soodat) ega tugevaid
lahusteid (nt atsetooni), sest need võivad olla kahjulikud nii inimestele kui ka teie
põrandale.
Jäljed, mille põhjuseks on:
Eemaldatakse järgmisel viisil:
šokolaad, rasv, muna, kohv, mahl jne.
neutraalne põrandapuhastusvahend
leiges vees
bituumen, õli, kummi, tahm
lakibensiin
närimiskumm
jahutage külma pihustusaine või jääkuubikutega ja kraapige
rooste
oksaal- või sidrunhape leiges vees
Kahtluse korral katsetage puhastusvahendeid proovitükil või silmatorkamatus kohas.
Poleerimisnäpunäited
• Pihustus- või kuivpoleerimine parandab läiget, aitab eemaldada musti jälgi ja
parandab kriimustusi. Poleerige kindlasti puhta poleerimiskettaga.
• Hoolitsege oma ketaste eest hästi. Kontrollige neid ja pöörake ümber, kui need on
määrdunud. Pärast kasutust peske, loputage ja riputage kuivama.
Puhastuskettad, masina kiirused ja põrandahooldusvahendid
Ketaste koodid
Ketaste teralisust näitavad värvikoodid võivad olenevalt tootjast/riigist erineda.
Toiming
Regulaarseks pihustuspuhastamiseks
Perioodiliseks hoolduseks

3M ketta värv
Punane
Punane

Märkus. Siniseid või rohelisi kettaid ei lähe tavapärasel puhastusel ja hooldusel vaja.
Pruune või musti kettaid ei tohi kasutada Marmoleumi ja Forbo vinüültoodetel.
Masina kiirused
Masinpuhastuseks sobib ideaalselt 150–300 pööret minutis. Läikeerinevuste
eemaldamiseks ja põranda algse optimaalse väljanägemise taastamiseks on
pihustuspoleerimisel soovituslik kiirus 300–500 pööret minutis.
Soovituslikud põrandahooldusvahendid
Pihustuspuhastamisel kasutage neutraalse pH-ga pesuainet, nt Forbo Cleaner või
Forbo Monel. Pihustuspoleerimisel kasutage neutraalse pH-ga
põrandahooldusvahendit. Forbo Flooringu silepõrandakatetel võib kasutada muid
põrandahooldusvahendeid. Alternatiivsete vahendite kasutamisel võtke lisateabe ja juhiste saamiseks ühendust oma püsitarnijaga.
Võtke meiega ühendust:
Koduleht:www.forbo-flooring.ee
E-post: info.ee@forbo.com

