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näha ka UV-lambiga. Seinapinda
tasuks katsuda ning kui see pole
enam nii libe nagu pärast puhastust, tasuks teha kerge puhastus
ning seejärel kuivatada. Nii väldite suuremaid küürimisi ja kangemate ainete kasutamise vajadust.
Seintest veelgi enam koguvad endasse mustust vuugivahed.
• Köögikapi pealsed. Kapipealsed
on üks salakaval koht, kuhu koguneb koos tolmuga rasva, eriti
kui on kasutusel gaasipliit. Ennetuseks võiks kappide peale panna
vanad ajalehed, teatud aja tagant
need ettevaatlikult kokku rullida
ja koos kogunenud mustusega ära
visata ning uued panna.

Milliseid puhastusvahendeid
kasutada?

Seebivillaga saab maha küürida ka aastakümneid kogunenud kõrbenud rasva.

KEERULISTE PINDADE
PUHASTAMINE KODUS

Filtreid tasub pesta nõudepesumasinas või siis sooja vee ja nõudepesuainega, kasutades nõudepesuharja. Praeahju puhastamisel on heaks
abimeheks seebivill. Seda müüakse professionaalsetes koristustarvi-

kute müügikohtades. Tegu on n-ö
ühekorranuustikuga, mis kasutades
lihtsalt ära kulub. Seebivillaga tasub
hõõruda pinda seni, kuni see on puhas. Seejärel loputada ja kuivatada.
Ka küpsetusvormid püsivad puhtamad, kui kasutate küpsetuspaberit, küpsetuskotte ja puhastate
need pärast kasutamist võimalikult
kiiresti.
Praepanni puhastamiseks sobib väga hästi taas seebivill. Sellega
saab eemaldada ka aastakümnetega
kogunenud kõrbenud rasva.
Nii köögis kui vannitoas koguneb
veekraani ümber sete. Selle ennetamiseks tasub kasutada spetsiaalset
kraani- või vana hambaharja. Kui kitsamaid kohti harjaga sagedamini puhastada, siis kinnikuivanud setet ei
tekigi ja vajadust kangete puhastusainete järele ei ole. Kui aga sete valamult või vannitoaseintelt ei taandu,
tuleb seinu happelise aine (pH 0–3)
lahusega küürida ning seejärel kindlasti loputada.
Tuleb olla kindel, et vuukidesse ei
jäänud happelahust, mis võiks pindu
kahjustada. Seejärel neutraliseerige

Selliste sagedast puhastamist vajavate pindade nagu õhupuhasti filtrid, praeahjud,
vannitoa seinad ja vuugivahed puhtakssaamine nõuab teadmisi ning oskusi.
Küsimusele, kui sageli peaks keerulisemaid ja kergemini määrduvaid pindu kodus puhastama, vastab Puhastuseksperdi OÜ esindaja
Helge Alt, et see sõltub määrdumise astmest ja ka sellest, kui oluliseks
koduomanik puhtust peab. “Oleme
teinud lausa sellekohaseid katseid,
samuti läbi viinud klientide küsitlusi ja teinud mõõtmisi, et aru saada,
kui palju mustust konkreetses kohas on veel aktsepteeritav,” selgitab
Helge Alt.
Ta lisab, et puhastussagedus sõltub väga suuresti pindade kasutamise intensiivsusest ja puhastusvajaduse hindamisel tuleb usaldada sisetunnet.
Koduses koristuses on tavaliselt
olulised järgmised märksõnad: tolm,
sete ning rasv.

Kõigepealt tasub selgeks teha,
kuidas nendega lihtsalt hakkama
saada.

Erinevate pindade
puhastamine
• Õhupuhasti filtrid. Filtrite määrdumine sõltub toidutegemise sagedusest. Filtreid võiks näpuga
katsuda ning kui restid tunduvad
rasvased, tasub panna need nõudepesumasinasse. Söefiltritega
õhupuhastil tuleb need välja vahetada.
• Praeahjud. Et praeahju küürimine ei oleks väga vaevaline, püüdke vältida rasva pritsimist ahjupinnale, sest rasv kinnitub kuumusega tugevasti. Kasutada taN R 21
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sub kaanega nõusid, küpsetuskotte jne. Võiks olla reegel, et kui on
näha rasvapritsmeid, siis proovida
need esimesel võimalusel eemaldada. Mida kauem mustust kuumutame, seda raskem on seda hiljem eemaldada. Kui ahjul on isepuhastussüsteem, siis tasub seda
kasutada.
• Vannitoa seinad. Vannitoa seintele tekib veesette, seebi ning rasva segu. Ka siin tasub tegelda ennetustööga ehk soovitatav on sisse seada rutiin, et pärast duši all
käimist kuivatatakse seinad tasapinna kuivatajaga üle. Pühkimine eemaldab koos veega ka mustuse enne, kui see kinnitub. Kui
mustus on silmaga näha, on seda
seinal juba omajagu. Seda on hea

Kraani ümbruse saab settest puhtaks peent harja kasutades.
N R 21
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puhastatud pinda aluselise ainega,
loputage taas ja kuivatage. Kodus sobib neutraliseerimiseks soodalahus.

Kõik pinnad saab alati
puhtamaks
Kui olukord tundub alguses lootusetu, tasub nõu küsida inimestelt, kellel on teadmisi ja kogemust. Enne
puhastamist tasub teha endale alati asjad selgeks. Raskemates olukordades tuleb kasutada kangemat koristuskeemiat ja vaja võib minna professionaalseid tarvikuid ning vahendeid. Seega on mõttekas alati võimalusel uudistada, milliseid lahendusi
profid kasutavad.
Kindlasti ei tohi aineid segada ega
teha kodus katseid. Valel ainete kasutamisel võivad olla kurvad tagajärjed.
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