Mosaiikpõrandate (terrazzo) hooldusjuhend.
Terrazzo – see on betoonist ja marmori killustiku või muude keskmise kõvaduse kivimi täidisega
materjal. Nimetatud viimistlusmaterjali kasutatakse mitmekülgselt, alates koridoride ja
müügisaalide viimistlusest kuni treppide ja näituspaviljonide viimistluseni.
Terrazzo, nagu kui ka betoon, omab poorse struktuuri, mistõttu krunditud põrandapind peab olema
kaetud mitmekordse vahakihiga.
Terrazzo-põrandaid (eriti valget värvi) tuleb kaitsta värvi- ja hapet sisaldavatest (näiteks punane
vein, puuviljamahlad, kohvi, tee) ainetest, viimaseid
tuleb koheselt
kõrvaldada nende
kokkupuutumisel põrandapinnaga ning põrandapinda tuleb pesta neutraalsete pesuvahenditega.
Lubamatu on terrrazzo-põrandate mehhaaniline mõju, mille tagajärjel võivad ilmuda kriimustused,
purustused jmt.
Vahaga
kaetud kivipindade igapäevaseks hoolduskoristuseks sobivad kõige paremini
masinmenetlused. Väiksemate pindade puhul võib kasutada ka mikrokiud plaatmoppi. Igapäevaseks
puhastamiseks on parim kasutada Wetrok-Duomatic või EasyRider tüüpi kombineeritud pesureid.
Aeg ajalt tehtavaks piserduspuhastuseks aga Wetrok-Monodisc HS või UHS tüüpi
põrandahooldusmasinat.
1.Vahendid igapäevaseks põrandapesuks:







10-yleispesu või ECLIPSE Neutraalne univers –pesilahuse valmistamiseks lisatakse 5 liitrile
jahedale veele 10-25 ml kontsentraati; pestakse kombineeritud põrandapesuriga või
plaatmoppi kasutades, loputamist ei vaja, vahapinna paremaks säilimiseks soovitav vältida
üledoseeringut.
Igal teisel või kolmandal päeval või vähemalt kord nädalas soovitav kasutada 10-yleipesu
asemel vaha vesilahust, mis valmistakse lisades 5 liitrile jahedale veele 10-150 ml vaha.
Väga määrdunud põranda puhul annab parema tulemuse kahekordne pesu, kus esiteks
pestakse 10-yleipesu lahusega nin seejärel vaha vesilahusega.
Exal 2001 või Deep Stone Cleaner aitab eemaldada pinnale kihistinud mustuse ja rasvase
ning õlise määrdumise. Pesulahus valmistakse lisades 5 liitrisse jahedasse vette 10-25 ml
kontsentraati.
Kasutussagedus vastavalt vajadusele. Loputage põrand külma veega ja laske põrandal
kuivada. Sobib hästi kasutamiseks masinas.

Alistron AS. Reg. nr. 10088763
Mäealuse 10B,
12618 Tallinn, Estonia

Tel. +372 6720 428,
+372 6267 413
Fax +372 6720 425

GSM +372 5014 184
E-mail: alistron@hot.ee
Hansapank: 221011335909

2.Kulumise tagajärjel tuhmiks muutunud vahapinna taaselustamine:




Vaht- vesilahustus valmistatakse 1:1 lahjedades veega. Lahus kantakse pinnale piserdades ja
seejärel töödeldakse pinda Wetrok-Monodisk HS (high speed) või UHS (ultra high speed)
masinaga kasutades 3M Scotch-Brite valget või roosat pesuketast. Hooldusläigestuse
sageduse määrab pindade kasutamise intensiivsus ning porimattidega. Mida sagedamini
võimalik korrata, seda parem tulemus. Orienteeruvalt 1-4 korda kuus. Antud menetlus
võimaldab tunduvalt edasi lükata vahaeemaldust ning taasvahatust.
Väga määrdunud pinda soovitav enne piserduspesu puhastada 10-yleipesu või Exal 2001 või
Deep Stone Cleaner pesulahusega soovitavalt kombipesuri abil.

Mitte harvem kui üks kord poolaastas tuleb vahapinda täielikult uuendada, milleks peab
eemaldama vana vahakihti, kasutades Monodisc mehhanisme ja universaalset vaha eemaldamis- ja
puhastamis vahendit S710CORRIDOR WETEX. Lasta põrandal hästi ära kuivada ning seejärel
katta vahaga (kasutada konkreetse vaha kasutamise juhendi).
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