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mira byggeprodukter  a/s ja mira ehitusmaterjalid OÜ pakuvad
täislahendust elu- ja ühiskondlikes hoonetes kasutatavate keraamiliste

plaatide puhastus- ja hooldustoodete osas.

Ehitustööde osas soovitab mira Teile põrandatasandustooteid sh.
köetavate põrandate lahendusi, ning kõike seinte ja põrandate

plaatimiseks vajalikku.  

Tutvu ka brosüüriga “Kõik plaatimistöödeks”!
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Keraamilisi ja looduskivist plaate ja klinkrit
on toodetud juba aastatuhandeid. Need
on unikaalsed materjalid, mitte ainult oma
vastupidavuse tõttu vaid ka seepärast, et
aeg ja kasutamine annavad neile paatina
ning iseloomu, tänu millele omandab
põrand või sein aastate möödudes üha
kaunima ilme. Tingimuseks on heade ning
usaldusväärsete hooldusmaterjalide ja -
meetodite kasutamine. 
Keraamiliste plaatide ja klinkri pakkumine
on suur. Valik laia sortimendi hulgast on
keeruline. Samavõrd raske on määrata
vannitoas, elutoas või köögis juba olemas-
olevate plaatide tüüpi.

Hooldusvahendite valik sõltub plaadi
materjalist ja tootmisviisist. Glasuurplaate,
lihvitud looduskivist ja tihedaid mittepoor-
seid plaate tuleb hooldada ja puhastada
just seda tüüpi materjalidele kohandatud
hooldus- ja puhastusvahenditega.
Glasuurimata ja poorsed plaadid vajavad
materjali küllastavaid ning poore täitvaid
hooldusvahendeid. 
Käesolevast brosüürist leiate nõuandeid ja
juhiseid erinevate plaaditüüpide põhipu-
hastuse, eeltöötluse ja igapäevase hooldu-
se kohta.

Plaadid ja klinker loodusest enesest mira plaadihooldus 
- professionaalsed tooted

mira 7110 base cleaner
Efektiivne vahend mustuse, õli, seebijäänuste, rasva, vaha jms eemaldamiseks erinevatelt pindadelt.
Kasutatakse pindade puhastamiseks enne edasist hooldust või töötlust. 
7110 base cleaner on vesialuseline, ega põhjusta kasutamisaegseid ebameeldivusi. Sellele vaatamata
on soovitav käte kuivamise vältimiseks kasutada töötamise ajal kaitsekindaid.

mira 7120 ceramic cleaner
Puhastusvahend vuugitäitesegu, tsemendipiima, lubja, rooste jms. eemaldamiseks  keraamilistelt plaatidelt,
klinkrilt, müüritiselt, sanitaartehnikalt, kroomitud segistitelt jne. 7120 ceramic cleaner ei sobi kasutamiseks
lubjasisaldusega looduslikel kividel (näit. marmor). 7120 ceramic cleaner sobib kasutamiseks suletud ruu-
mides, kuna ei põhjusta mürgiste ega intensiivse lõhnaga gaaside tekkimist ega kahjusta interjööri (töötle-
mata puitu, sanitaartehnikat ning muud sisustust). 7120 ceramic cleaner on vesialuseline, ega põhjusta
kasutamisaegseid ebameeldivusi. Toote happesisalduse tõttu on siiski soovitav kasutada kaitsekindaid. 

mira 7130 ceramic oil
Läbipaistev, lõhnata pinnatöötlusõli glasuurimata plaatidele, klinkrile ja looduskividele. 7130 ceramic oil
imendub plaati, tuues esile materjali loomuliku mustri ning moodustab pinnale mustusevastase kaitsekihi.

mira 7210 ceramic wash
Spetsiaalne puhastusvahend glasuurimata põrandaplaatidele, klinkrile, marmorile ja lubjakivile. 7210
ceramic wash sisaldab puhastavate koostisosade seas ka hooldavat kookosõli, lubjasidujat ja loputusai-
neid, mis tagavad mustuse, lubja, seebi jms. sidumise pesuveega ning kaitsekihi moodustumise pinnale,
tuues samal ajal esile materjali loodusliku värvi ja mustri.

mira 7220 sanitary wash
Neutraalne puhastusvahend erinevate mittepoorsete pindade nagu glasuurplaadid, graniitkeraamika,
lihvitud marmor või graniit, ja ka sanitaartehnika puhastamiseks. 7220 sanitary wash eemaldab pinnalt
mustuse ja plekid ning takistab hallituse tekkimist plaatidel ja vuukides.

mira plaadihooldustooted on hoolikalt kohandatud ülesannetele,
mida nad täitma peavad. See tagab põhjaliku hoolduse ja efektiivse
puhastuse plaate või klinkrit kahjustamata. 
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mira 7120 ceramic cleaner

4

mira 7110 base cleaner

Vuugitäite, tsemendi- ja lubjajäägid keraamilistel
plaatidel, klinkril, looduskividel ning sanitaartehnikal

Õli, rasv ja mustus keraamilistel plaatidel,
klinkril ja looduskividel

7110 base cleaner segada veega vahe-
korras 0,5 l base cleaner 10 l sooja vee
kohta. Kanda puhastusvahend harjaga
hoolikalt kogu puhastatavale pinnale ning
lasta mõned minutid toimida. Hõõruda
pinda põhjalikult “karukeele” või harjaga. 

Pesta puhastusvahend maha ja loputada
pind hoolikalt puhta veega. Veenduda, et
kogu mustus on pinnalt eemaldatud. 

Võimaluse korral on lahustunud mustuse ja
puhastusvahendi eemaldamiseks eelista-
tud vesi-tolmuimeja kasutamine.

7120 ceramic cleaner segada veega
vahekorras 1 osa ceramic cleaner 2 osa
vee kohta. Väga määrdunud pindadel
kasutada lahjendamata 7120 ceramic
cleaner.  Niisutada puhastatav pind
veega, seejärel kanda peale puhastus-
vahend ning hõõruda see hoolikalt 
“karukeele” või harjaga plaadi pinda.

Lasta toimida mõned minutid. Seejärel
pühkida puhastusvahend ära ning loputa-
da pind puhta veega. 
Jälgida hoolikalt, et kogu lahti leotatud
mustus saaks pinnalt eemaldatud.

Lubjaplekilistele segistitele, kraanikaussi-
dele jms. kanda ceramic cleaner lapi või
harjaga. Hõõruda kogu puhastatav pind
puhastusvahendiga sisse, lasta vahendil
mõned minutid mõjuda, pühkida ja lopu-
tada puhta veega. 
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7130 ceramic oil kanda pinnale pintsli
või ebemeid mitteeraldava viskoosriide-
ga. Õli lisamist jätkata pinnamaterjali
küllastumiseni. 

Lasta õlil vähemalt 6 tundi kuivada. Üleli-
igse õli eemaldamiseks pesta seejärel,
kasutades 7210 ceramic wash. Nüüd
on põrand kasutusvalmis.

Glasuurimata keraamiliste plaatide, 
klinkri ja looduskivide pinnatöötlus

Kergel igapäevasel puhastusel võib lahti-
se mustuse eemaldamiseks pesemise
asendada kuivpuhastusega. 

Glasuurimata keraamiliste plaatide, klinkri
ja looduskivide pesemine ja hooldus

6 7

mira 7210 ceramic washmira 7130 ceramic oil

Pinnale kleepunud mustuse eemaldami-
seks kasutada  7210 ceramic wash
pesu. Selleks lahjendada pesuaine vahe-
korras 0,1 l ceramic wash 10 l leige vee
kohta.

Pesta põrandapind. Iga kord enne puhas-
tusvahendi lahusesse kastmist loputada
mopp või pesulapp loputusveeämbris.
Selline tegevus tagab kogu lahtise mustu-
se eemaldamise põrandalt. 
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mira 7220 sanitary wash

Põrandapindade kergeks igapäevaseks puhastamiseks sobib ideaalselt kuivpuhastus-
lapp (dry-mop). Põhjalikuks tugevamaks puhastamiseks on ette nähtud “karukeel”.
Viskoosriidest lapp ei aja ebemeid ning on seetõttu eriti sobiv hooldusõli 7130 cera-
mic oil pinnale kandmiseks. 
Põrandapesu annab parima tulemuse kui hoida pesu- ja loputusvett erinevates ämbri-
tes. Põranda puhastamiseks kasuta moppi. Suuremate põrandapindade korral on
määrdunud pesuvee koristamiseks põrandalt eelistatud vesi-tolmuimeja kasutamine.

Väärt töövahendid 
tagavad hea tulemuse

9

Glasuurplaatide, graniitkeraamika, lihvitud mar-
mori/ looduskivide ja sanitaartehnika puhastamine

8

7220 sanitary wash segada leige veega
vahekorras 0,1 – 0,25 l sanitary wash
10 l leige vee kohta.
Hõõruda lahus hoolikalt pinnale. Lasta
mõned minutid mõjuda ja loputada puhta
veega.

Kasutada sama protseduuri ka lihvitud
marmori / looduskivi, mosaiikplaatide,
graniitkeraamika jms. puhastamiseks.

7220 sanitary wash sobib hästi sanitaar-
tehnika, segistite ja vannide puhastami-
seks.
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Rasv ja mustus vajavad lubjaplek-
kidest erinevaid puhastusvahendeid  
Pesuvahendid 7110 base cleaner,
7210 ceramic wash ja 7220 sanitary
wash on loodud pindade vabastamiseks
rasvast ja mustusest. Need vahendid ei
mõju lubja- ja tsemendijäänustele. 
Puhastusvahend 7120 ceramic cleaner
sisaldab lupja ja kuivanud tsemendipiima
lahustavat hapet, kuid ei mõju rasva ega
seebijälgedele.

Vannituba ja teised märjad või niis-
ked piirkonnad 
Veeplekid pühkida pindadelt ebemeva-
bast viskoosriidest lapiga. Mustus, seebi-
jäljed ja rasv eemaldada, kasutades
7220 sanitary wash, dusinurga sanitaar-
keraamika ja segistite puhastamiseks lub-
japlekkidest kasutada 7120 ceramic
cleaner.

Elutubade, köökide, koridoride jms.
põrandad
Lahtise mustuse eemaldamiseks igapäe-
vaselt või vastavalt vajadusele kasutada
kuivpuhastust. 
Kleepuvast mustusest vabanemiseks järgi-
da järgmisi juhtnööre: 

Glasuurimata klinkri, looduskivi jms pese-
miseks kasutada 7210 ceramic wash,
mis moodustab pinnale kaitsva hooldus-
vahendikihi. 
Tiheda graniitkeraamika, glasuurplaatide
ja lihvitud marmori ning graniidi puhasta-
miseks sobib 7220 sanitary wash, mis
tagab täiesti puhta, pesemisjälgedeta
pinna.

Keraamiliste ja looduskivist pinna-
katete (v.a. marmor) põhjalik
puhastamine
Sõltumata plaaditüübist on soovitav paar
korda aastas teha täiendav süvapuhastus
7110 base cleaner abil. Võimalike lub-
jajälgede, vuugisegu ja tsemendipiima
jäätmete eemaldamiseks kasutada 7120
ceramic cleaner.
Poorsed klinkerpinnad töödelda peale
põhjalikku puhastust hooldusõliga 7130
ceramic oil.

Näpunäiteid ja nõuandeid keraamiliste plaa-
tide, klinkri ja looduskivide puhastamiseks

Saavutamaks puhast tulemust tuleb kasu-
tada õigeid puhastusvahendeid. Lasta
vahenditel mõjuda ettenähtud aja jooksul
ning vajadusel töödelda hoolikalt pinna-
kihtidesse. Parima tulemuse saavutami-
seks eemaldada must vesi võimalikult kii-
resti.

Juhul kui mustust ei eemaldata kohe, klee-
pub see uuesti pinnale ning tekitab halli-
ka mati kihi. Seega tuleb pind peale
puhastamist hoolikalt puhta veega loputa-
da. Põrandapindade puhastamisel
annab hea tulemuse “kahe ämbri
süsteem”.

Kindlaks meetodiks on vesi-tolmu-
imeja kasutamine, eelkõige uute
ja renoveeritud pindade esmasel
puhastamisel, kus eemaldatava
mustuse kogus on tavalisest
suurem. 

Kuidas otsustada, millist puhastus-
meetodit kasutada? 
Puhastada osa pinnast, kasutades 7110
base cleaner. Lasta pinnal kuivada.
Seejärel tilgutada plaadile mõni piisk
majapidamispiiritust. Kui piiritus imen-
dub, kasutada hoolduseks 7130 cera-
mic oil ja igapäevaseks puhastamiseks
7210 ceramic wash.  Juhul kui piiritus ei
imendu, ei tohiks õlihooldust kasutada.
Igapäevaseks puhastamiseks sobib
7220 sanitary wash, kuid mõnel juhul
võib osutuda vajalikuks pinda küllastav
töötlemine, kasutades 7210 ceramic
wash.

Täpsus ja ettenägelikkus kindlustavad
puhtama tulemuse

10 11
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ka mati kihi. Seega tuleb pind peale
puhastamist hoolikalt puhta veega loputa-
da. Põrandapindade puhastamisel
annab hea tulemuse “kahe ämbri
süsteem”.

Kindlaks meetodiks on vesi-tolmu-
imeja kasutamine, eelkõige uute
ja renoveeritud pindade esmasel
puhastamisel, kus eemaldatava
mustuse kogus on tavalisest
suurem. 

Kuidas otsustada, millist puhastus-
meetodit kasutada? 
Puhastada osa pinnast, kasutades 7110
base cleaner. Lasta pinnal kuivada.
Seejärel tilgutada plaadile mõni piisk
majapidamispiiritust. Kui piiritus imen-
dub, kasutada hoolduseks 7130 cera-
mic oil ja igapäevaseks puhastamiseks
7210 ceramic wash.  Juhul kui piiritus ei
imendu, ei tohiks õlihooldust kasutada.
Igapäevaseks puhastamiseks sobib
7220 sanitary wash, kuid mõnel juhul
võib osutuda vajalikuks pinda küllastav
töötlemine, kasutades 7210 ceramic
wash.

Täpsus ja ettenägelikkus kindlustavad
puhtama tulemuse
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Hooldusvahendid keraamilistele 
plaatidele, looduskividele ja klinkrile

mira ehitusmaterjalid oü
Segu 8, Saue
76505 Harjumaa
Tel. 6790 670
Faks 6790 671
e-mail info@mira.ee
www.mira.ee

mira byggeprodukter  a/s ja mira ehitusmaterjalid OÜ pakuvad
täislahendust elu- ja ühiskondlikes hoonetes kasutatavate keraamiliste

plaatide puhastus- ja hooldustoodete osas.

Ehitustööde osas soovitab mira Teile põrandatasandustooteid sh.
köetavate põrandate lahendusi, ning kõike seinte ja põrandate

plaatimiseks vajalikku.  

Tutvu ka brosüüriga “Kõik plaatimistöödeks”!
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