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Vannitoa puhastamine ei ole tegevus, mis 
 silmad vaimustusest särama paneb. Kui seda 
aga regulaarselt teha ja nii suurem mustus 
eemal hoida, siis töö lausa lendab käes.

Vannituba puhtaks 
konti murdmata

Dušinurk
Kahjuks sellist ainet, millega 
perenaine saaks katta dušikabiini 
seinad, vältimaks veepritsmetest ja 
dušigeelist tekkivaid plekke, koris-
tusturul teadaolevalt ei ole. Seetõttu 
kuivata pinnad pärast iga pesukor-
da kuivatuskaabitsaga. Selliseid 
leiab professionaalsete koristustar-
vikute müüjatelt, aga sobilik on ka 
näiteks autokuivataja, mille kuju on 
mugav kasutamiseks ka ebatasas-
tel ja kumeratel pindadel. Settelist 
mustust dušikabiini seintel puhasta 
happelise ainega.

Ka dušikardinad vajavad hoolt, 
kuna need kipuvad just alumisest 
otsast määrduma ja settega kattu-
ma. Kardinaid saab pesta masinas 
või panna otsapidi kaussi, milles on 
happelise aine lahus (pH 0–3).

Nipp!
Sega pihustipudelisse 
supilusikatäis söögiää-
dikat, näpuotsaga 
söögisoodat, törts 

sidrunimahla ja vett. Kord nädalas 
pindu sellega üle käies on puhtust 
kergem hoida. Dušikardin saab 
puhtaks ka soodavees leotades.

Vann
Roostene vesi teeb valge vanni pu-
hul paljudele muret, siin ei aita siiski 
muu kui regulaarne puhastamine. 
Tõhusalt toimib küürimine nõude-
pesuharjaga ja iga kasutuskorra 
järel pinna kuivatamine mikro-
kiudlapiga. Juba tekkinud setete 
kihti aitab lahustada koristusaine ja 
hari. Rasvase mustuse jaoks sobib 
aluseline, setete puhul happeline 
aine. Et äravool juuksekarvadega 
ei ummistuks, puhasta profülaktika 
mõttes vähemalt kord kuus torusid 
selleks ette nähtud vahendiga.

Nipp!
Roosteplekkide 
eemaldamiseks vannilt 
ja valamult proovi 
nühkida määrdunud 
pinda sidrunilõikudega.

WC-pott
Kodus võiks kehtestada reegli, et 
silmaga nähtavad määrdumised 
puhastab enda järel igaüks ise.  
Kord nädalas vajab WC-pott põhja-
likumat küürimist. Pööra tähelepanu 
sellele, et mustus ei kanduks lapi 
vahendusel ühelt pinnalt teisele. 
Palju abi on lapi voltimisest – see 
 volditakse lõõtsakujuliselt kuueks või 
kaheksaks. Kui lapi üks pool saab 
mustaks, keera ette puhas pool. Nii 
jagub ühte lappi paljude pindade 
puhastamiseks.

Ebameeldivad lõhnad neutralisee-
rib puhas WC-pott, mitte õhuvärs-
kendaja. Silmaga vaadates ei pruugi 
«lõhnav» mustus väljagi paista, kuid 
pestes poti seinad, jala, põranda ja 
vaiba uriini- ning veepritsmetest, on 
tulemuseks meeldivalt värske tualett. 
Sellise mustuse eemaldamiseks sobib 
edukalt veega niisutatud mikrokiud-
lapp.

Nipp!
Mustuse eemaldab 
WC-poti seintelt ka 
söögisooda, sool või 
veidike äädikat. Piserda 

pinnale, lase mõni minut mõjuda ja 
pese seejärel harjaga.

V annitoa määrdumist mõjutavad nii selle kasutamise sagedus kui ka 
vee kvaliteet, sest vees sisalduv katlakivi tekitab pindadele inetuid 
plekke. Puhastusekspert OÜ spetsialist Helge Alt ütleb, et tegelikult 
on võimalik hoida vannituba puhas ka keemiavabalt ja vaevata, 

hooldades pindu regulaarselt vee ja mikrokiudlapiga. Kuidas aga toimetada 
siis, kui olukord on juba käest läinud?  NL

Kraanikauss
Kraanikausi hooldus õnnestub hästi nõudepesu- ja 
spetsiaalse kraaniharjaga, mis mõeldud kitsamate 
kohtade, eriti kraaniümbruse küürimiseks. Regulaarselt 
puhastades piisab neutraalsest üldpuhastusainest. 
Väga tähtis on kuivatamine. Selleks sobib taas mikro-
kiust koristuslapp. Juba tekkinud settega aitab võidelda 
happeline koristusaine, mille pH on 0–2. Koristusaineid 
tasub osta professionaalsete koristustarvikute müüja-
telt.

Nipp!
Halva lõhna kõrvaldamiseks valamust või 
tualettpotist vala sinna paar liitrit tumelillat 
kaaliumpermanganaadilahust, lase veidi 
toimida ja loputa.

Kahhelkivid
Tüüpiline mustus vannitoas on sete, 
aga ka seebijäägid, ihurasv. Kõik see 
jääb pinnale, kui märg pind kuivab. 
Kõige tõhusam on pinnad vannitoa 
kasutamise järel kohe kuivatajaga üle 
käia. Aseta selleks mõeldud tarvik 
käeulatusse ja palu see töö igal pe-
reliikmel enda järel ise ära teha. Kui 
pead aga vajalikuks puhastusvahendi 
soetamist, tee esmalt kindlaks, millise 
määrdumisega on tegu, kas pigem 
ihurasvade või settega. Ihurasvade 
eemaldamisel on kasu aluselisest 
puhastusainest (pH 10–12), setete 
puhul happelisest puhastusainest 
(pH 0–2). Vuukide määrdumist saad 
ennetada, kui katad need spetsiaalse 
kivikaitseainega, mille leiad näiteks 
ehituspoest. Kaitseainet ei tohi panna 
mustadele pindadele ja mingi aja 
jooksul tuleb hooldust korrata.

Nipp!
Kahhelkividest vannitoa-
seinad saad hõlpsasti 
puhtaks seebilahusega, 
millele on lisatud 

nuuskpiiritust. Põrandaplaatide 
vahedesse hõõru soola ja veega 
segatud pasta ning jäta paariks 
tunniks toimima.

Segistid
Segistile tekkinud sette saab hästi 
eemaldada happelise ainega. Sellega 
tuleb aga olla ettevaatlik, sest happe 
pikaaegne mõju rikub segistipinna. 
Kui teha «täpselt nii, nagu reklaamis 
näidatakse» ehk kanda hape kuivale 
mustale pinnale, lapiga pühkida ja nii 
jätta, saab pind kindlasti kahjustada. 
Segisteid säästab kuue sammu reegel:
1. Veega niisutamine.
2. Happega mõjutamine kuni 10 minu-

tit, vajadusel harjaga hõõrumine.
3. Loputamine.
4. Pragudesse, näiteks kraani vahele 

sattunud happe neutraliseerimine 
soodalahusega üle pestes.

5. Uus loputamine.
6. Kuivatamine.

Nipp!
Kergema mustuse korral 
mähi segisti äädikaga 
niisutatud froteerätikusse, 
oota tunnike ja loputa 
veega.

Silikoonvuugid
Silikoonist vuuki hooldades peab arvestama, mis 
mustusega on tegu – kas seal on sete, seebi- ja ihuras-
vajäägid või hallitus. Setteid eemaldatakse happeliste, 
ihurasva aluseliste ainetega, hallituse puhul tuleb 
appi võtta desinfitseeriv vahend. Hallituse eemalda-
misel peab oskama vältida eoste laialikandumist. Hea 
abimees vuukide puhtaks saamisel on ka aurupuhasti. 
Vahel on kõige tõhusam vuugid uuesti täita.

Nipp!
Sega soe vesi, söögisooda, sidrunimahl ja 
veidi äädikat ühtlaseks pastaks. Kanna 
silikoonile ja lase paar tundi mõjuda.

Vabane hallitusest!
Hallituse tekke risk on väiksem 
puhastel ja kuivadel pindadel. Kui 
kodus tekib palju hallitust, tasub 
nõu pidada spetsialistiga, sest 
hallituseeoste sissehingamine 
võib tekitada tõsiseid terviseprob-
leeme. Hallituse eemaldamiseks 
on kaks võimalust. Keemiliseks 
tõrjumiseks pihusta hallitusele 
vesinikperoksiidi ja vee lahust, mis 
on segatud suhtes 1 : 1. Loputada 
pole vaja, vajadusel korda protse-
duuri. Hallitusest saab vabaneda 
ka piisava surve ja temperatuuriga 
auru abil. Hallituse pärssimiseks 
lillepottides kata muld kergkruu-
saga, mida müüakse lillepoodides.
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Võta või jäta


