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Sisekliima: 

 

• Puit on looduslik toode: ta elab ning paisub ja kahaneb toatemperatuuri ja õhuniiskuse 

kõikumistega. 

• Inimestele, aga ka looduslikele puitpindadele, on soovitatav tasakaalustatud sisekliima, mis 

pole liiga kuiv.   

• Toatemperatuur peaks olema ühtlaselt 18–22 ° C ja suhteline õhuniiskus 50–60%. 

• Liiga kõrge või madal õhuniiskus põhjustab puidu paisumist või pragude tekkimist 

parkettpõrandas, mille eest tootja ei vastuta..  

• Hügromeetrid niiskuse määramiseks on saadaval spetsialiseeritud jaemüüjatelt. 

• Radiaatoritel olevad lilled ja veemahutid parandavad sisekliimat. 

• Puidu värvuse muutus valguse mõjul on normaalne ja annab tunnistust loodusliku toote 

ehtsusest.  

  

Juhised puhastamiseks ja hooldamiseks:  

  

Kuivpuhastus:  

• Lihtsaks kuivpuhastuseks kasuta pehmet tolmuharja.  

  

Märgpuhastus:  

• Mikrofiiber või nahkne lapp 

• Niisutage lapp veega, väänake see välja ja puhastage kergelt niiske lapiga.  

  

Puhastusvahendid:  

• Puhastusvahendite kasutamisel pidage silmas puhastusvahendi kontsentratsiooni, kasutage 
vastavalt tootja juhistele. Tugevatoimelised puhastusvahendid ning abrasiivsed ained ei sobi 
puitpindade puhastamiseks.   

• Libisemisvastaste toodetega kaetud pindade puhastamiseks ja hooldamiseks kasutage 

Hesse ANTISLIP CLEANER PR 93. 

• Ärge kunagi jätke looduslikku puittoodet kaua niiskeks või märjaks, sest see võib vett imada 

ja kuju muuta (tursuda). Seetõttu pühkige põrandapinda ainult niiske, välja väänatud lapiga. 

• Katsetage puhastusvahendi sobivust mööbli väljapaistmatul osal.   

 

• Mööbli pindade puhastamiseks ja hooldamiseks soovitame: Proterra Cleaner GR 1900 

See on biolagunevate pindaktiivsete ainete (vastavalt pesemis- ja puhastusvahendeid 

käsitlevatele seadustele) ja karnaubapalmi loodusliku vaha alusel:  

- loodusliku vaha efekti tõttu puhastab ja hooldab pindasid 

- pH-sõbralik 

- eemaldab vees lahustuvad plekid 

- ilma lahustite, värvainete ja paksendajate lisamiseta 

- ei sobi peeglitele, marmorile ja libisemiskindlatele pindadele.  
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   Sobib kõikidele mööblipindadele: 

- naturaalne puit 

- lakitud pinnad (NC, AC, PUR, UV, vesilakk) 

- PVC 

- plaadid 

- plastpinnad  

 

Kasutusjuhend: 

• Rutiinseks puhastamiseks lisage GR 1900 puhastusveele. 

• Kasutage seda lahust pisut niiske, mitte märja lapiga. 

• Pind on puhastatud ja hooldatud ühe protsessiga.  

 

Regulaarne puhastamine ja hooldus: 

• Kerge määrdumise korral lahjendage puhastusvahend vees vahekorraga 1: 100 (100 milliliitrit 

GR 1900 10 liitri vee kohta).  

 

Intensiivne puhastus: 

• Tugeva määrdumise või intensiivsema hoolduse korral suurendage annust vastavalt 

vajadusele kuni 1:10 (kuni 100 milliliitrit puhastusvahendit GR 1900  1 liitri vee kohta).  

 

Plekkide eemaldamine: 

• Kohv, tee, piim, mahl, uriin, verevesi lahjendamata puhastusvahendiga GR 1900 

• Kingalakk, rasvad, õlid: kasutage vahendit Solva OV 5100  

 

Koostisosade deklaratsioon (vastavalt EL soovitusele): 

• vähem kui 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid 

• Sisaldab säilitusaineid 

• Muud koostisosad: karnauba vaha  

 

Erijuhised: 

• Hoidke suletud taaras ja lastele kättesaamatus kohas. 

• Pange täielikult tühjendatud anumad ainult prügikasti või taaskasutage.    

  
 

Tähelepanu! 

See teave on soovitusliku iseloomuga ning põhineb meie parimatel teadmistel ja hoolikatel 

uuringutel vastavalt kehtivatele tehnoloogilistele standarditele. Seda ei saa pidada õiguslikult 

siduvaks. Samuti viitame meie tingimustele. 

Materjalide ohutuskaardid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 on saadaval 

https://www.hesse-lignal.de/en_GB/home-page.html 
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