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Nr. Probleem Hooldus ja lahendus

1. Tolm ja pori Tolmu ja pori eemaldamiseks tuleb pinda regulaarselt puhastada veega. Tugevama 

mustuse eemaldamiseks kasutada survepesurit, vajadusel kasutada seebivett.

2. Taimed ja lehed Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutada survepesurit, vajadusel kasutada 

seebivett või nõrka oblikhappe vesilahust. 

3. Rooste Lahtine mustus eemaldada harjaga ning loputada veega, plekkide  eemaldamiseks 

kasutada pesuvahendit ja sooja vett. Tugevama mustuse korral kasutada madala 

oblik- või fosforhappe sisaldusega vesilahust ja loputada veega.

4. Tsement Tsemenditükid eemaldada harjaga ning pesta survepesuriga. Plekkide eemaldami-

seks kasutada pesuvahendit ja sooja vett. Tugevama kahjustuse korral lasta pinnal 

korralikult kuivada ning tsemendi eemaldamiseks kasutada madala karedusega 

liivapaberit.

5. Värvi- ja õliplekid Puhastamiseks sobib seebivesi, atsetooni või metanooli sisaldusega pesuaine. 

Tugevama mustuse korral lasta pinnal korralikult kuivada, plekkide eemaldamiseks 

kasutada madala karedusega liivapaberit ning vajadusel kasutada taas puhastus-

vahendit.

6. Hallitus Hallituse ennetamiseks tuleb pinda regulaarselt puhastada ja pesta. Hallituse ee-

maldamiseks kasutada survepesurit ja pühkida harjaga. Tugevama hallituse korral 

kasutada seebivett või kauplustes müügil olevaid spetsiaalseid hallitusevastaseid 

puhastusvahendeid. 

7. Kriimud Kergemad kriimud kaovad aja jooksul, sügavamate vigastusjälgede eemaldamiseks 

kasutada madala karedusega liivapaberit.
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1. Pindade puhastamiseks kasutada lahuseid ja pesuvahendeid, mille pH on neutraalne. Tugevamad pesuvahendid 

võivad valgendada ning jäädavalt mõjutada pinna värvust.

2. Pindade puhastamiseks ei tohi kunagi kasutada tööstuslikke kemikaale, kuna need võivad pinda jäädavalt val-

gendada ja kahjustada.

3. Pindade puhastamiseks kasutada ainult pehmete harjastega harja, vältimaks pinna kriimustamist.

4. Oblikhapet ja metanooli sisaldavaid pesuvahendeid kasutada madalates kontsentratsioonides. Vajadusel tõsta 

kontsentratsiooni vähehaaval, veele lisades. 

5. Soovitav on kasutada liivapaberit karedusega 40–100. Ära kasuta lihvimismasinat!

6. Puidumustriga pindu ei soovitata lihvida. Lihvimine eemaldab reljeefse pinna jäädavalt.

7. Survepesuri kasutamisel ei tohi pesuriots olla fassaadipinnale lähemal kui 300 mm.

Arendatud põhjamaise kliima jaoks. 
Developed for nordic climate.
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