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Vaipkatete hooldusjuhend 

Mustuse vältimine 
Väga tähtis osa vaiba puhtuse ja kauakestvuse tagamisel on heal porimati süsteemil. 
Porimatid püüavad endasse suurema osa mustustest, mis võib kanduda välistingimustest 
siseruumidesse. 

Igapäevane puhastus 
Regulaarseks puhastamiseks sobi kõige paremini harjadega tolmuimeja. Tolmuimeja 
eemaldab vaibalt lahtise mustuse nagu liiv, tolm jms. Igapäevane tolmuimejaga 
puhastamine tagab, et mustus ei tungiks sügavale vaibakiududesse ning pikendab oluliselt 
vaiba eluiga. Plekid tuleks eemaldada koheselt! 

Sügavpuhastus 
Sügavpuhastust saab kasutada ainult juhul, kui vaipkate on korralikult liimitud aluspinnale! 
Kui vaipkate ei ole 100% liimitud, siis märga sügavpuhastust ei saa teha, kuna vee 
sattumine vaiba alla võib tuua kaasa vaipkatte deformeerumise. 
Peale märgpuhastust on vaja vaipkatet kammida, et taastada karva. Peale seda kui 
vaipkattel oli tehtud märgpuhastus ei ole soovitatav kasutada vaipa seni, kuni on ta 
täielikult kuivanud.
 
Tähelepanu 
On väga tähtis, et plekkide eemaldamiseks kasutatakse selleks ettenähtud spetsiaalseid 
vahendeid. Kunagi ei tohi kasutada pesupulbrit, lahusteid või muid sarnaseid vahendeid, 
kuna neid ei ole võimalik vaibast täielikult välja loputada. Väljaloputamata vahendid võivad 
vaibakiududes moodustada kleepuva massi, mis kogub enda külge rohkem mustust. 

Plekkide eemaldus 
Enamus plekke on võimalik eemaldada lihtsalt kuni plekk on veel värske. Näiteks kohvi, 
tee või punase veini plekid saab eemaldada puhta vee ja puuvillase lapiga. Kui plekk on 
juba kuivanud, võib see moodustada keemilise reaktsiooni vaibakiududega ning vaiba 
välimuse jäädavalt rikkuda. 
Paljud plekid on võimalik eemaldada veega kasutades kirjeldatud protsessi: 
• Eemalda tahked mustuse tükid 
• Tupsuta vaipa imbunud vedelikku niiske lapiga aga ära hõõru. Vajadusel loputa lapp ja 

tupsuta seni, kuni kogu vedelik on vaibast kadunud. Plekke eemaldades tuleks alati 
töödelda plekki äärtest suunaga pleki keskele. Vale töömeetod võib pleki veel 
suuremaks ajada ning vaipa jäädavalt kahjustada. 

Levinumate plekkide eemaldamine: 
• Alkohol – eemalda plekk niiske lapiga tupsutades 
• Tindipliiats – Niisuta valge puuvillane lapp piiritusega ja tupsuta kahjustatud piirkonda 

pleki kadumiseni. 
• Õlu/piim - Niisuta valge puuvillane lapp piiritusega ja tupsuta kahjustatud piirkonda 

pleki kadumiseni. Niisuta puuvillane lapp veega ja puhasta vaip alkoholist. 
• Veri – töötle pinda vähese koguse külma veega, lastes plekil lahustuda. Tupsuta plekki 

kuiva imava la piga. 
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• Küünlavaha – eemaldage vaha majapidamispaberi ja madalal kuumusel triikrauaga, 

triikides plekki kuni kogu vaha on vaibast välja sulanud. Seejärel tupsuta kahjustatud 
piirkonda piiritusega. 

• Närimiskumm – külmuta närimiskumm värvitu jääspreiga (spe tsiaalne vahend 
elastsete ainete eemaldamiseks tekstiililt, müügil kaubanduses, ei muuda vaibakiudude 
värvitooni) ja lõhu külmunud närimiskumm, eelmada tükid koheselt tolmuimejaga. 
Vajadusel võib peale seda piirkonda tupsutada piiritusse kastetud puuvillas e lapiga. 

• Šokolaad – eemalda plekk piiritusega ning puhasta piirkond sooja veega 
• Kohvi/tee – eemalda vedelik koheselt niiske puuvillase lapiga. Ära lase kohviplekkidel 

kuivada! 
• Koola – tupsuta koheselt leige vee ja puuvillase lapiga 
• Rasv – tupsut a plekki piiritusega 
• Värv/õli – töötle plekke white spiritiga või muu värvieemalduseks ettenähtud vahendiga. 

Vajadusel korda protsessi. 
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