MONOSHAKE, TIBMIX JA ARMOTOP PINNAKÕVENDITE HOOLDUSJUHEND
Pinnakõvendiga kaetud põrandad on peale ehitusprotsessi lõppu üldjuhul kergesti puhastatavad. Sageli
paikneb valujärgselt betooni peal järelhooldusvahendi kiht, mis on paigaldatud sinna vee liigse
aurustumise vältimiseks. Hooldusaine jääkide eemaldamist tuleks teostada masinpesuga kasutades
puhastusainet Kiilto Alvari või analoog.
Üldist regulaarset puhastust (minimaalselt 2 korda aastas) tuleks samuti teostada masinpesuga
kasutades näiteks puhastusainet Kiilto Alvari või analoog. Tuleks vältida tugevalt happeliste ja aluseliste
puhastusainete kasutamist, mis võivad betooni struktuuri kahjustada. Alati tuleb jälgida tootjapoolseid
juhiseid. Puhastust teostav isik peaks hoolikalt jälgima, et puhastusharjad tõstetaks alati üles kui
puhastusseade jäetake pikemaks ajaks paigale seisma, vastasel korral on suur risk ringikujuliste jälgede
tekkimiseks põrandapinnale.
Suurema tolmu ja prahi eemaldamiseks on lihtsam kasutada pühkimist või tolmuimejat. Samuti võib
kasutada teravaid kaabitsaid kummijääkide või mõne muu tõsise mustuse (närimiskumm, värv või
mingisugused mördijäägid) eemaldamiseks ilma põrandat vigastamata. Peale mahaanilist eemaldamist
võib kummijälgi eemaldada tugeva pesuainega või graffiti eemaldajaga.
Põrandate määrdumiskindlust ja visuaalset välimust saab tõsta põrandavahade kasutamisega, mis
täidavad poorid ning muudavad põranda läikivaks või ühtlaselt matiks. Vaha kasutamisel on soovituslik
teostada ennem näidistöö. Peale vahatamist on vajalik teha seda regulaarselt (sõltub kasutamise
intensiivsusest), et säiliks soovitud välisilme.
Roostejägede eemaldamine on väga raske, seetõttu tuleks võimalikult kiiresti kõrvaldada roostelaikude
võimalikud allikad. Roosteplekke saab puhastada roosteeemaldus kemikaalidega. Nende kasutamisel
tuleks olla ettevaatlik ning kasutada neid väikestes kogustes, kuna need mõjuvad betoonile lagundavalt.
Sellistel puhkudel on vajalik teha eelnevalt proovipuhastus väikesel pinnal.
Kütuse ja õli laigud tuleb puhastada võimalikult koheselt eemaldades algselt mehaaniliselt liigse materjali
ja seejärel puhastatakse pind leeliselist pesuvahendit kasutades. Samuti võib kasutada absorbent
väiksemate laikude korral. Keemiliste ainete laigud tuleks võimalikult kiirelt eemaldada ja pesta, et vältida
põrandakahjustuste teket.
Põrandate puhastamiseks on soovitav kasutada eksperte kes tunnevad õigeid töövõtteid ning
puhastusmaterjale.
Kui põrandatele esitatakse kõrgeid visuaalseid nõudmisi, siis on vajalik arutada töövõtjaga, kas pakutud
lahendus on piisav. Vajadusel tuleb kasutada pigmenteeritud pinnakõvendeid või põrandakatteid ning
tutvuda varem tehtud töödega. Pinnakõvendiga kaetud põranda värvitooni ühtlus saavutatakse 6-12 kuu
möödudes põrandavalust. Ilma pigmendita pinnakõvendid võivad jääda laigulised, kuna ehitamiseks
kasutatud looduslike materjalide toonid on erinevad.
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