
hooldusained
keraamiliste plaatide ja 

looduskivide puhastamiseks, 
hoolduseks ning kaitseks

Proffide 
tooted sinu 
plaatidele



Ei ole midagi kenamat äsja 
plaaditud põrandast või 
vannitoast. Et see värske 
mulje kestaks, peab plaaditud 
pindade eest korrektselt hoolt 
kandma. See eeldab õigeid 
hooldusvahendeid ja võtteid.

Õige hooldusvahendi ja 
meetodi valik sõltub plaadi või 
looduskivi iseloomust. Täpse 
info plaadi omaduste kohta 
saab plaadi müüjalt. Lk 7 on 
eri kivitüüpidele õige materjali 
valikut hõlbustav tabel. 

Professionaalsed tooted
sinu plaatide hoolduseks ning kaitseks

Plaadi 
tüüpi uuri 

plaadi 
müüjalt
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7110
base cleaner

Tõhus pesuaine
Eemaldab õli, rasva ja mustuse 
keraamikalt ja looduskivilt.

Sobib kõigi pindade puhasta-
miseks enne edasist katmist või 
järgnevat töötlust.

LAHJENDAMINE
• 0,5 liitrit 7110 base cleaner
• 8-10 liitrit leiget vett

Kandke aluspinnale ja 
hõõruge hoolikalt harja või 
küürimiskäsnaga.

Laske toimida 5–10 minutit.

Seejärel kuivatage pind ja loputa-
tage puhta veega. Tolmuimejaga 
saab pinna lõplikult puhtaks. 7110 
base cleaner on tugevalt rasva 
ärastava toimega, seepärast 
kasutage alati kaitsekindaid.

7110 base cleaner võib läikivad 
pinnad, nagu värv ja lakk matis-
tada. Vahendit võib sellistel pinda-
del kasutada, kui need järgnevalt 
kaetakse mingi pinnakattega.

Kvaliteetne 
eelpesu 

plaatidele 
enne edasist 

töötlust 

MITTE 
KASUTADA 

VAHATATUD
MARMORIL

JA PAEKIVI-
PLAATIDEL
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7120
ceramic cleaner

Tõhus puhastusaine
eemaldab vuugitäite jäänused 
ja tsemendipiima, lubja ning 
rooste keraamilistelt plaatidelt, 
looduskivilt ja sanitaartehnikalt.

LAHJENDAMINE
• 1 osa 7120 ceramic cleaner
• 2 osa leiget vett

Kandke lahus aluspinnale ja 
hõõruge hoolikalt kõva harja või 
küürimiskäsnaga.

Laske toimida 2–5 minutit.

Eemaldage pinnalt hoolikalt 
kõik pesuaine jäägid, see võib 
muidu kuivada aluspinda ning 
moodustada hallikas-valkja kihi. 
Seejärel pind loputatakse puhta 
veega. Tolmuimejaga saab pinna 
lõplikult puhtaks. 

Tugev 
happeline 
pesuaine

eemaldab lubja, 
rooste ja tsemendi 

jäänused

MITTE 
KASUTADA 

KARBONAAT-
KIVIMITEL, 

NAGU 
MARMOR 

JMS
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7230
ceramic wash

Neutraalne pesuaine
keraamiliste plaatide, looduskivi 
ja sanitaartehnika igapäevaseks 
pesuks. 7230 eemaldab pinnalt 
mustuse ja lubja jäägid ning 
kaitseb plaate ning vuuke määr-
dumise ja hallituse eest.

LAHJENDAMINE
• 0,1-0,25 liitrit 7230 ceramic wash
• 10 liitrit leiget vett

Kandke lahus aluspinnale pesu-
käsna, tekstiilist lapi või mopiga. 
Seejärel pühkige pind üle puhta 
niiske lapi või mopiga.

Igapäevane 
pesuaine 

plaatidele ja 
sanitaar-
tehnikale
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7360
tile sealer

Neutraalne impregneer
tsemendipõhistele vuukidele 
ja poorsetele plaatidele, nagu 
poleerimata looduskivi (marmor, 
graniit, dolomiit jms).

7360 tile sealer tungib aluspinda 
ja muudab selle pinna mustust, 
lupja ja vedelikke hülgavaks. 

Aluspind peab olema puhas 
ning kuiv, sellel ei tohi olla teisi 
pinnakaitsevahendeid.

KASUTADA 
KONTSENTREERITULT
Kandke 7360 tile sealer aluspin-
nale viskoosse lapi või rulliga. 
Vahend kantakse aluspinnale 
ühtlase kihina, erisuunaliste 
tõmmetega et vältida triipe. 

Peale pinna katmist tuleb liigne 
7630 tile sealer eemaldada 
kangast lapiga vms 5–10 minuti 
jooksul. Et mõned looduskivid või-
vad muuta varjundid, soovitame 
enne kogu pinna katmist teha 
proov väikesel vähenähtaval alal. 

Töötlemise ajal omandab pind 
märja mulje, mis kuivab välja 2–3 
päeva jooksul. 

Neutraalne 
impregneer 

muudab plaadid 
mustust ja liga 

hülgavaks

6



Ülevaade aluspindadest  
ja hooldusvahenditest

Materjal
7110  
base cleaner

7120  
ceramic cleaner

7230  
ceramic wash

7360  
tile sealer

Marmor ja  
muud  
karbonaat- 
kivimid,  
poleerimata 
pinnaga.

Sobib mustuse, 
õli, rasva jms 
eemaldamiseks.

Mitte kasutada 
marmoril ja  
teistel  
karbonaat- 
kivimitel.

Sobib kõigi  
töödeldud ja 
töötlemata 
pindade 
igapäevaseks 
puhastamiseks 
ja pesuks.

Eemaldab 
olmemustuse  
ja plekid.

Suure koormuse 
ja intensiivse 
kasutusega pin-
nad tuleb esmalt 
puhastada 7110 
base cleaner 
pesuainega ning 
tsüklit korrata 
mitu korda 
aastas.

Küllastab plaadi 
mikropoorid 
ja väldib 
määrdumist, nii 
enne kui peale 
vuukimist.

Jälgige et ka 
tugevalt absor- 
beeruvatele 
pindadele  
saaks kantud  
piisavalt 
hooldusvahen-
dit, sest hilisem 
lisamine ei 
õnnestu.

Põletatud 
keraamika ja 
klinker, mille 
glasuurimata 
pind on veidi 
poorne.

Eemaldab 
plaatidelt ning 
sanitaartehnikalt, 
tsemendipiima 
ja lubjakivi 
jäägid. Emailitud 
pindadel kasu-
tada tugevalt 
lahjendatuna.

Terrakota jms 
poorsed ning 
absorbeeruvad 
materjalid.

Sanitaartehnika,  
valamud, vannid, 
WC-potid, jne

Ei ole  
kasutatav.

Glasuuritud 
plaadid, klinker, 
mosaiik ning 
poleeritud 
looduskivi / 
marmor.

Ettevaatust 
poleeritud 
marmori 
puhastamisel, 
need on sageli 
vahatatud.

Mitte kasutada 
poleeritud 
marmoril.
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Õigete  
töövahenditega  
saad soovitud  
tulemuse

 • Niiske mopp sobib põrandate  
igapäevaseks kergeks puhastuseks

 • Küürimiskäsnaga saad  
puhtaks ka tugevalt  
määrdunud alad

 • Viskoosne lapp ei aja  
ebemeid ja sobib 7360  
tile sealer paigalduseks

 • Põranda pesemisel saate 
parima tulemuse kui 
pesu- ja loputusvesi 
on eraldi nõudes.

 • Põranda  
pesemiseks 
kasutage moppi

 • Suurematel  
põrandatel  
kasutage musta  
pesuvee eemalda- 
miseks tolmuimejat

NIPPE!

mira ehitusmaterjalid OÜ +372 679 0670 info@mira.ee www.mira.ee


