
Ribakardinad puhtaks Ribakardinad puhtaks 
kerge vaevagakerge vaevaga
Köögis särtsub õli, hõljub 
keeduaure, lendab toidu
pritsmeid – aknakatete 
puhastamine nõuab siin 
pisut suuremat pingu
tust kui teistes tubades. 
Kuidas rookida riba
kardinatelt rasvast tolmu? 
Nõu annab Helge Alt 
Puhastuseksperdist.
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I nterneti avarustest leiab riba- 
kardinate puhastamiseks hulga-
nisti abivahendeid – puhastus-
harju ja -tange. Mõnel on labasid 
kaks nagu salatitangidel, mõnel 
harusid koguni seitse, millega 

saaks korraga puhtaks õige mitu riba. 
Ilmselt täidavad need oma otstarvet 
tõhusamalt teistes tubades, kus ei pea 
võitlema kleepuva rasvaga.

Foorumites soovitatakse kätte 
tõmmata puuvillased kindad või vana 
sokk ja sel moel kõik ribad üle käia. Nii 
mõnigi võtab kardinad sootuks akna 
eest ja küürib neid vannis dušiga või 
õues voolikuga. Kindlasti ei sobi see 
meetod puidust kardinatele. Teistegi 
materjalide puhul pole sada protsenti 
kindel, et ribad niiskusega n-ö propel-
lerisse ei tõmba ega väändu.

Mida teeks Helge Alt? Profina saaks 
ta haarata aurupuhasti järele, kuid 
kodudes seda võimalust enamasti pole. 
Appi tuleb kõige tavalisem mikro-
kiudlapp. Enne puhastamise kallale 
asumist tuleks seda vaid õige kergelt 
niisutada, märja käega õrnalt vett 
peale patsutades. «Kui mikrokiudlapp 
on liiga märg, siis selle kiudude vahe 
on vett täis ja see ei pühi väga hästi,» 
selgitab spetsialist ja mainib, et eriti 
hästi töötavad mikrokiudlapid alles 
siis, kui neid on juba pesumasinas 
pestud, mitte uuena. Asugem siis profi 
juhendamisel küürima! NL

Pese nagu seina
 ǌ Sulge kardinad, keera ribad alla.
 ǌ Niisuta mikrokiudlappi ja hakka sellega 

kardinaribasid pühkima ülevalt alla 
nagu seina, et tolm kukuks alla. Vasaku 
käega hoia kardinat paigal. Lapp läheb 
mustaks ja kardin puhtaks.

 ǌ Seejärel keera kardinad kinni teistpidi, 
nii et ribad on kergelt kausjalt.

 ǌ Nüüd nühi paremalt vasakule või 
 vasakult paremale.

Sedasi toimides peaksid kardinad hõlp-
sasti puhtaks saama. Mustemate kardinate 
puhul võid vette lisada pisut nõudepesu- 
ainet. Kanget keemiat kasutab Helge 
pindade puhastamisel harva, sest selle 
maha pesemine on tüütu. «Kui tegemist 
on metallist ribakardinatega, millel tõsiselt 
rasvast mustust, võib seal olla kasu ka 
seebivillast. Samas tuleb arvestada, et 
puhastamise järel jääb pinnale vahtu, mille 
peab kindlasti eemaldama.»

Plekid kaovad võlusvammiga
Kui kardinal on plekke, tasub abiks võtta 
melamiinkäsn. Neid leiab poest koris-
tusvahendite riiulilt. Valged nuustikud 
(«Eraser sponge») võivad kanda ka võlu-
käsna nime, näiteks «Magic eraser».

Melamiinkäsn tuleb niiskeks teha 
(kuivalt see ainult kraabib). Siis hõõru 
sellega plekki ja kohe seejärel pühi koht 
ka mikrokiudlapiga üle. Sellega võid 
puhtaks nühkida ka aknalaua ja -raamid.

Melamiinist nuustikuga võib ilma  
puhastusvahendita ka teisi pindu küüri-
des imesid korda saata. Värvitud pinnale 
soovitab Helge sellega ettevaatlikult lä-
heneda. «Esmalt katseta kuskil varjatud 
kohas, sest mõni värv ei talu käsna. Või 
siis ei pruugigi värv maha tulla, lihtsalt 
plekikoht läheb nii puhtaks, et jääb kogu 
ülejäänud pinnast eristuma.»

Majapidamispaberist kompress
Helge Alt pakub värske rasvase pleki 
tõrjumiseks veel ühte varianti, mida ta ise 
nimetab kompressiks ehk leotamiseks.

 ǌ Kõigepealt pühi tolm kuivalt ära.
 ǌ Võta majapidamispaber, niisuta seda 

sooja veega ja aseta mustale kohale. 
Märg paber püsib hästi ka vertikaalsel 
pinnal.

 ǌ Mõne aja pärast kogu paber kokku; 
selle külge peaks olema jäänud suu-
rem hulk mustust.

 ǌ Nüüd tõmba koht veel ka niiske mikro-
kiudlapiga üle.

Hea teada
 ǌ Igapäevaselt sobib ribade 

 puhastamiseks tolmuhari (eelista 
lambavillast, see kogub tolmu 
endasse, mitte ei aja laiali) või 
(mikrokiud)lapp.

 ǌ Kui kodus on lamellkardinad, 
kata need tekstiilikaitseainega, 
mis tekitab kaitsva, vett ja mustust 
hülgava kihi. Nii on neilt kerge 
eemaldada erinevaid pritsmeid. 
Samal viisil võib kaitsta ruloosid.

 ǌ Bambuskatted püsivad kaunid, 
kui võtta neilt tolmuimeja harjas-
otsikuga tolmu piisavalt sageli, 
sest vana tolm hakkab pinnale 
kinnituma.

NIPP!
Kui mikrokiudlappi 
käepärast pole ja 
viitsid ribad ükshaaval 
üle käia, tõmba kätte 
puuvillane kinnas 
või vana sokk. Sel 
puhul tuleks vee pind-
pinevuse vähendami-
seks lisada vette ka 
pisut nõudepesu ainet. 
Niisked kardina ribad 
kuivata kuiva kinda/
sokiga.
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