Tehniline info
Hooldusjuhend
Tooteseeria CORIUM
Puhastamine pärast paigaldust
Pühkige suurem praht harjaga kokku või puhastage põrand tolmuimejaga. Seejärel peske põrand
kergelt WEARCARE CLEANERiga
(art nr 94 300 10) niisutatud lapiga (lahjendage 100 ml toodet u 8…10 l veega).

Esmane hooldus
Kandke täiesti kuivale põrandale ühtlane rikkalik kiht toodet WEARCARE TOPFINISH (art nr 94 350
10). Kasutage mopilappi (plaadikujulist) ning töötage kiirete liigutustega. Vältige vedeliku kogunemist
loikudesse. Töödeldud pinda, mis on jäetud kuivama, ei tohi enam üle töödelda, st toodet WEARCARE
TOPFINISH peale kandes tuleb märjalt pinnalt järjest edasi liikuda.
Pange tähele! WEARCARE TOPFINISH ei tohi kuivada liiga kiiresti. Seepärast ärge kandke toodet
põrandale ajal, mil sellele paistab otsene päikesevalgus või kui põrandaküte on sisse lülitatud.
Kulu: 1 liiter u 25 m² põranda kohta.

Igapäevane põrandapuhastus
Puhastage põrand kuivalt kas mopi, harja või tolmuimejaga. Mustus ja tolm mõjuvad nagu liivapaber
ning seetõttu tuleb neid regulaarselt eemaldada. Põranda külge kleepunud mustuse puhul lisage
pesuvette WEARCARE CLEANERit ning peske põrandat kergelt niisutatud lapiga (lahjendage 100 ml
toodet u 8…10 l veega).

Põranda hooldamine
Pärast igapäevast põrandapuhastust on soovitatav, sõltuvalt põranda käidavusest, kanda regulaarsete
ajavahemike tagant täiesti kuivale põrandale rikkalik kiht hooldusvahendit WEARCARE MATTCARE
(art nr 94 330 10). Kasutage mopilappi (plaadikujulist) ning töötage kiirete liigutustega. Vältige vedeliku
kogunemist loikudesse. Töödeldud pinda, mis on jäetud kuivama, ei tohi uuesti üle töödelda, st toodet
WEARCARE MATTCARE peale kandes tuleb märjalt pinnalt järjest edasi liikuda.
Kulu: 1 liiter umbes 25 m² põranda kohta.

Pinnapuhastus
Käsitsi või masinate abil on tarvis põrandapinda spetsiaalselt puhastada vaid siis, kui sellele on
tekkinud tugev, kinnikleepunud mustus või käimisjooned, mida ei ole võimalik igapäevase
põrandapuhastuse käigus enam kõrvaldada. Pinnapuhastuseks sobib kasutada toodet WEARCARE
REMOVER (art nr 94 320 00). Palun jälgige, et te põrandat puhastusvahendilahusega üle ei ujutaks.
Puhastage põranda pinda järk-järgult. Niisutage vahendiga korraga ainult väikest põrandaosa,
töödelge seda rohelise puhastuslapiga ning koguge lahti tulnud mustus võimalikult kiiresti kokku.
Mustuse kokkukogumiseks kasutage täiendavat puhta veega ämbrit, et mustus ei satuks
puhastusvahendilahusesse. Puhastusvedeliku lahjendamine: 1 osa pinnapuhastusvahendit ja 4 osa
vett. Pärast põranda kuivamist tuleb põrandale taas teha esmane hooldus (vt esmane hooldus).
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