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suurpuhastuseks
Alati polegi tarvis kevadiseks suurpuhastuseks liitreid
kodukeemiat, piisab ka mikrokiudlapist, veest või aurust.
Suurpuhastuse saab kõige rutem tehtud, kui koristad pidevalt ja
hoiad koristusvahendid käepärast, leiab Helge Alt
Puhastusekspert OÜst.
Kas tänapäeva põhilised
puhastusvahendid on
mikrokiudlapp ja vesi?
Vee ja mikrokiudlapiga saab tõesti
enamuse igapäevasest koristusest
tehtud. Samas on väga oluline
mikrokiudlapi puhtus, sest vaid sel
juhul saab lapp endasse mustust
võtta. Helsingi ülikoolis tehtud
uurimusele tuginedes eemaldab puhas
mikrokiudlapp pinnalt ka A-grupi
viirused, nende hulka kuuluvad
ka seagripi omad. Seda kõike ilma
desinfitseerivate aineteta, millel on ju
ka kõrvalmõjud. Veel kord tähelepanu
lapi puhtusele – puhtaks saab lapi vaid
pesumasinas pestes, temperatuuril 60–
90 °C.
Kuidas siis mikrokiudlappi
õigesti puhastada, kui tihti
peab seda välja vahetama?
* Eemaldada lahtine sodi, enne kui lapi
pesumasinasse paned.
* Pese pesumasinas teistest tekstiilidest
eraldi või pesukotis ja temperatuuril
60–90 °C.
* Pesemisel kasuta soovitavalt pesugeeli
ja doseeri umbes pool tavapärasest
kogusest.
* Vaata, et pesupulber ei sisaldaks
loputusaineid, valgendusaineid, zeoliiti.
Mikrokiudlappe on mitmes
kvaliteediastmes, professionaali lappi
ostes antakse tavaliselt kaasa teave, mitu
pesukorda see kestab, kvaliteetlappidel
on see näitaja 500–1500 korda. Selline
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lapp peab õigesti hooldades kodus
aastaid vastu. Mikrokiudlapp tuleb välja
vahetada, kui ta vedelikku (mustust)
enam endasse ei mahuta (ima).
Aina enam räägitakse auruga
puhastamisest. Milline
aurupuhasti valida ja mis on
auruga puhastamise eelised?
Aurupuhastid toodavad kõrge surve
all kuumast veest nö kuiva auru,
mis võimaldab tõhusalt puhastada
väga vähese veega ja kitsastest
kohtadest. Nii nagu kuumema veega
nõusid pestes saame nõud päris hästi
puhtaks ka ilma pesuaineta, on sama
loogika ka aurupuhastusel. Kuumus
lahustab ehk „vedeldab“ tahke rasvase
mustuse ja sellisel kujul on seda
kergem eemaldada. Palju mustust on
ju pinnale kinnitunud rasva abil, mis
inimese igapäevases tegevuses tekib.
Lisaks mustuse lahti saamisele tuleb
see ka pinnalt eemaldada, selleks on
tõhusamad aurupuhastusmasinad,
millel on ka imur.
Aurupuhastuse eelised:
* Võimalik puhastada ilma keemiata.
* Võimalus saada hea tulemus ka vähese
veega, oluline on see paljude pindade,
näiteks tekstiilide puhul.
* Eemaldab tõhusalt rasvast mustust
ja seda ka kitsastest pragudest, kus
see muidu on „toiduks“ hallitustele,
mikroobidele jms.

Kas on olemas puhastamise
kuldreegel? Milline on tööde
järjekord?
* Kõige tähtsam kuldreegel on, et
puhtust saab luua vaid puhaste
tarvikutega!
* Oluline on aseptika ehk kogu oma
koristustegevusega mustust kokku,
mitte ära aja seda laiali. Korista
puhtamalt mustema suunas.
* Kõik pinnad, mille teed märjaks, need
ka kuivata.
* Tolmu eemaldamiseks (ka põrandalt)
on sobivaim viis väheniiskelt
pühkimine.
* Igal koristuskorral puhasta ka
puutepinnad.
* Koristusaine valikul lähtu mustusest ja
pinnakattematerjalist.
Milliseid vigu
harrastuspuhastajad teevad?
* Kasutatakse liigselt koristusaineid,
kõige sagedasemad vead on
happeliste ainetega. Selle tagajärjel
rikutakse ära metallist kraanid, vannid
jms.
* Kasutatakse liiga palju vett – arvates,
et kui põrand pole märg, siis ei olegi
koristatud.
* Kõvakattega pindu (laminaat, parkett)
puhastakse tolmuimejaga (tolm tõuseb
õhku).
* Köögis kasutatakse nuustikuidlappe, selle asemel et kasutada
nõudepesuharja.

Mida soovitate inimestele,
kellel koristada ei meeldi?
Tehke kõik selleks, et mustust tekiks
võimalikult vähe – näiteks saunas pange
lavale käterätikud, mis saunatamise järel
peske pesumasinas puhtaks. Eemaldage
mustus kohe, kui see tekib, sest muidu
kandub see laiali suuremale alale. Soetage
mugavad ja efektiivsed tarvikud ja pange
need käepärast, et oleks mugav võtta.
Viige end kurssi koristusnippidega,
et iga liigutus ja tegevus viiks sihile,
st eemaldage mustus efektiivselt. Kui
ei meeldi koristuspäevad, koristage
jupikaupa. Näiteks teatud õhtul
puhastage vannitoa pinnad.
Kasutatud pinnad pühkige kuivaks –
kraanid näiteks kätekuivatuspaberiga,
dushi all käimise järel kuivatage seinad,
põrand jne.

Millal on mõistlik kutsuda
appi professionaalne
koristaja?
Ka ise võib kodus koristada kui
professionaal! Aga kui endal pole aega
või tahtmist, võib profid appi kutsuda
küll. Abi tasub kasutada olukorras, kui on
tõhusaks abiks professionaali masinad,
näiteks puitpõrandate õlitamisel.
Kui kaua teil endal kevadine
suupuhastus aega võtab?
Suurpuhastus on veel tegemata, aga
eelistan teha seda osade kaupa, näiteks
tuba korraga. Aknad ühel päeval,
talveriiete suvekorterisse panemine
teisel ajal. Või siis hoopis teha üks tõhus
suurpuhastuspäev ja kõik korraga korda
teha. Eri kordadel erinevalt, ka see on
huvitav
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