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Kodune koristusarsenal
Fotod: Priit Grepp

Helge Alt
puhastusekspert

Töö edenemine oleneb suuresti
tööriistadest. Ka kodu koristades. Valik on
kirju, aga mida me tegelikult vajame?

Hea tarvikuga on kerge koristada, töö edeneb kiiresti ja tõhusalt. Head tarvikut on
ka kerge puhtana hoida ning puhtust saab
luua vaid puhta tarvikuga. Tark oleks valida koristustarvikud, mida saab sama varre otsa kinnitada, siis ei ole vaja osta hulgaliselt eri varsi.
Hästi valitud tarvikukomplekt teenib teid aastaid ega maksa kuigi palju.
Minimaalse valiku koduseid koristusvahendeid saab juba 300–500 krooni eest,
mõned sajad kroonid enam investeerides
saab juba väga hea varustuse.

Heal kuivatajal
on pehme
kummiserv.

Aknapesu
Akende pesemise teeb mugavaks hea
klaasikuivataja. Pesemiseks võib kasutada käepäraseid vahendeid (svamme, lappe), aga miks mitte osta ka spetsiaalne aknapesur. Aknapesutarvikuid saab kasutada mujalgi, näiteks saunaukse pesemisel. Kuiva aknapesuriga on ka mõnus lage pühkida.
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Igapäevaelus tekib pidevalt plekke ja näpujälgi. Neid saab hõlpsalt
eemaldada klaasilapiga – mikrokiust lapiga, mis on mõeldud klaaside puhastamiseks. Pleki eemaldamiseks piisab lapi niisutamisest puhta
veega. Nii saab puhtaks ka kraanid
ja dušid, kui seal on kerge mustus –
tehke kraan kergelt märjaks ja pühkige mikrokiust lapiga.

Põranda puhastamine
Põrandalt on vaja eemaldada nii kuiva
lahtist mustust (tolm, liiv) kui ka kinnitunud mustust (jalajäljed jne). Sageli kasutatakse sel puhul eri tarvikuid – pühitakse harjaga ja pestakse lapi või mopiga, aga
väga edukalt tuleb kõigi nende ülesannetega toime põrandakuivataja, mille külge
saab kinnitada ka mikrokiust lapi.

Tolmupühkimine
Kodus kõige levinum mustus on
tolm. Selle eemaldamiseks on kõige mõnusam abivahend mikrokiust
lapp. Lapi kasutamisel voltige see
kindlasti nii, et saaksite järjest kasutada lapi mitut puhast pinda.

Plekid klaasidel,
kapiustel ja mujal

maksimaalselt märg, kui sellega pühkides kuivab niiske põrand 30 sekundiga.
Mikrokiud on väheniiskena või niiskena väga tõhus. Ka lapi ja kummiga töötades tuleb teha 8-kujulisi liigutusi. Kui
kummi all vastu põrandat olnud lapi osa määrdub, siis tuleb kummi lapil
edasi tõsta. Selliselt saab ühel lapipoolel
kummi edasi tõsta 10–15 korda. Lapile
jäävad näha mustad triibud. Seejärel on
võimalik kasutada veel lapi teist poolt.
Niiviisi saab ühe lapiga tõhusalt puhastada suuri alasid. Enne kui lappi pesema hakkate (soovitavalt pesumasinas),
tuleb eemaldada lahtine sodi.
3. Sama kuivatajat saab kasutada ka vee
kokkupühkimiseks pesuruumides või
suurpuhastuse ajal näiteks köögis või
koridoris.

Naturaalsest villast
tolmuluud.

Aga värvilised tolmuluuad?
Sellise luuaga saab pühkida pindu,
kuhu lapiga ligi ei pääse. Tasub vaadata tolmuluua materjali – paremad
on looduslikud (lambavillast, sulgedest) tolmuluuad.
Tolmuluuda saab puhastada:
- Õues kloppides;
- Õues või suurde prügikotti pistes,
kui selle suu sulgeda ja kotti käte
vahel keerutada;
- Tolmuimejaga;
- Kui tolmuluud on juba nähtavalt
must, siis ka pestes. Villast tolmuluuda pestakse nagu villaseid asju
ikka – vastava pesuainega ja õrnalt. Pärast tuleb seda tõenäoliselt kammida, et luud taas kohevaks läheks.

Põrandakuivataja võimalused:
1. Üksnes kummiga pühitakse tolmu
ja liiva siledatelt pindadelt, näiteks
laminaadilt, plastilt, parketilt. Harjaga
võrreldes ei aja selline tarvik tolmu
õhku ja seda on väga kerge puhastada
lihtsalt niiske lapiga kummi pühkides.
Eeliseid on tal isegi tolmuimeja ees –
viimane paneb ju õhu ja seega ka lahtise tolmu ruumis liikuma. Mõnigi perenaine on leidnud, et pärast põrandakuivatajaga koristamist püsivad toad
tolmuta mitu päeva kauem kui tavaliselt. Põrandakuivatajaga tasub teha 8kujulisi ühtlasi liigutusi ja vältida “harja moodi pühkimist”.
2. Kummile saab kinnitada ka lapi, kas siis
spetsiaalsete takjakinnitustega või kontoritarvete poest ostetud suuremate paberiklambritega vms. Kõige paremini
sobib mikrokiust lapp, mida on vees niisutatud. Mida vanem ja kinnisem mustus, seda märjemaks tuleb lapp teha –
mitte siiski üleliia, sest märjana mikrokiud nii efektiivselt ei puhasta. Lapp on

Pihustuspudel
Koristamisel on nii mõnigi kord vaja
pritsida vett või lahust. Pritsida tasub siiski lapile, mitte pinnale. Pritspudelit ostes
jälgige, et oleks võimalik reguleerida väljuvat aerosooli.

Põrandakuivatiga
saab ka prügi
kühvlile tõmmata.

Praht kühvlile!
Mugav on tõmmata kokkupühitud praht poolpika varrega harjaga samasuguse varrega kühvlile, kasutada võib ka poolpika varrega põrandakuivatajat. Kühvlit ostes tasub
vaadata selle serva: elastsest kummist servaga kühvlile on põrandakuivatajaga mugav ka vett pühkida.

Kui põrand tahab küürimist
Teinekord on vaja saunas, köögis
või muus ruumis ette võtta korralik
põrandaküürimine. Vanal ajal kasutati selleks nn laevaharja, ka tänapäeval võib harjaga põrandat küürida, kuid väga mugav on seda teha
liigendiga põrandapesuhõõrukiga.
Hõõrukil saab vahetada plaate vastavalt eemaldatavale mustusele ja
pinnakattematerjalile.
Põrandakuivataja kummi annab
vähehaaval mööda lappi edasi tõsta: nii
saab kogu aeg kasutada uut, puhtamat
kummipinda.

Selliseid põrandakuivatajaid kahjuks tavapoodides eriti ei kohta, küll aga pakuvad neid pea kõik proﬃde koristustarvikuid müüvad ﬁrmad.
Põrandalt saab mustuse eemaldamiseks kasutada ka moppi, soovitavalt
plaataluse ja mikrokiust kattega moppi.
Pintslitaolised nöörmopid nii tõhusad pole, sest:
- neid on raske puhtaks pesta ja kuivatada;
- kasutada saab neid vaid märjalt, aga
enamik mustust eemaldub paremini
niiskelt;
- nad ajavad mustust laiali ja võivad eraldada ebemeid;
- nende tööjõudlus on väike.

Pane tähele!
- Kui pritsite tugevatoimelisi või ärritavaid koristusaineid, siis tehke seda
nii, et väldite pritsitava aerosooli sissehingamist ja sattumist sinna, kuhu
see sattuda ei tohiks.
- Kraanidele ja muudele läikivatele elementidele vannitoas ja köögis ei tasu pritsida ühtegi ainet, sest vahel
võivad pritsitava aine komponendid
(ioonitud tensiidid) aerosoolina pinda
kahjustada. Kui sama aine satub aga
pinnale vedelikuna, ei juhtu midagi.
Kuna etikettidelt ei saa sageli selgust,
on parem on järgida reeglit, et ühtegi
ainet ei pritsita läikivatele esemetele.

Spetsiaalne
abivahend
kõrgelt tolmu
pühkimiseks.

Kui tolm on kõrgel
Hõõruk

Kraanikausid, WC-d
Siin on väga mõnus töövahend nõudepesuhari. Seda oleme harjunud kasutama nõudepesemiseks, aga palju abi on sellest ka muude kohtade, näiteks kraanikausi, WC-poti, prill-laua, trapiaugu küürimisel. Muidugi ei tehta kõiki neid töid ühe ja
sama harjaga. Hea on osta eri värvi harju,
nii on neil lihtne vahet teha.

Kõrgetelt pindadelt tuleks tolm regulaarselt eemaldada, sest aja jooksul koguneb sinna kõiksugu halbu elemente, mille sissehingamine
koos tolmuga mõjub meie tervisele
halvasti. Professionaalses koristuses
kasutatakse sel puhul spetsiaalseid
mööblimoppe, mille mopp on eraldatav ja seda saab pesta pesumasinas. Kui kodus on palju kõrgeid tasapindu, tasub mõelda spetsiaalse
tarviku peale. 
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