
Vannid
Mustuse ja katlakivi ladestumise vältimiseks tuleb 

vanni iga kord pärast kasutamist puhastada. Kasutada 

lahjat puhastusainet, nt nõudepesuvedelikku, ja kanda 

see pinnale pehme harja või pesukäsnaga. Loputada 

käsidušiga. Värvimuutusega kohti puhastada sidrun- 

või äädikhappega. Kanda niiskele lapile veidi hapet ja 

hõõruda plekki. Loputada põhjalikult. Katlakivi saab 

kõige lihtsamini ja turvalisemalt eemaldada majapi-

damisäädikaga. Kanda veidi äädikat niiskele lapile ja 

hõõruda plekki, loputades seejärel põhjalikult. 

Meie vannid on saadaval ka „Glazeplus“ pinnatöötlu-

sega. See on kristallselge polümeerikiht, mis kaitseb 

teie vanni pinda mustuse ja katlakivi eest, lihtsustades 

puhastamist ja vähendades vajamineva pesuvahendi 

hulka.

Bette Glazeplus pinnatöötlusega vannipindu tuleb 

kaitsta viimistlus- või renoveerimistööde ajal, sest 

ehitajate kasutatavad kemi - kaalid võivad läiget ka-

hjustada. Bette Glazeplus töötlusega pindu tuleb 

puhastada lahja puhastusaine ja pehme lapi, MITTE 

aga mikrokiudlapiga.

Kui on vaja pesta või leotada rõivaid, tuleb kasutada 

lahjat, soovitatavalt vedelat õrnade esemete puhas-

tamiseks ettenähtud käsipesuainet. Kanged pesu- ja 

eelleotusained võivad kahjustada vanniemaili. 

Mitte kunagi ei tohi kasutada terasvilla, abrasiivseid 

käsni ega abrasiivseid puhastusaineid, mis sisaldavad 

kloori või fosfaate, nõudepesuvahendit või pesumasi-

nas kasutatavat pesuvahendit.

Vannitoamööbel
Gustavsbergi vannitoamööbel on veekindel, kuid seda 

ei tohi veega üle valada. Vältida tuleb mööbli paigu-

tamist otse vanni või duši kõrvale ilma sobiva kaitsva 

dušisirmita. Vett ei tohi jätta pindadele, vaid see tuleb 

kohe ära pühkida. Puhastada lahja puhastusaine ja 

pehme lapiga.

Hoolitsege oma vannitoa eest 
ja vannituba Hoolitseb teie eest
Vannitoa puhtana hoidmine ei ole ainult hügieeniküsimus. Õige hoolduse korral peab kogu  
vannistoasisustus paremini ning kauem vastu. Tuleb vaid järgida allolevaid nõuandeid.
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Sanitaarkeraamika
Sanitaartehnika valmistamiseks kasutatav portselan on 

üks lihtsamini hooldatavaid materjale. Kui valida Cera-

micplus-pinnatöötlusega tooted, on seda veelgi liht-

sam puhtana hoida. Mustuse ja katlakivi ladestumise 

vältimiseks tuleb sanitaarkeraamikat sageli puhastada. 

Kui tavaline puhastusaine ei anna soovitud tulemusi, 

võib püüda puhastada sidrun- või äädikhappega. 

Lahjendada vastavalt tootja juhistele ja kanda WC-poti 

pinnale. Pühkida/hõõruda niiske pind kuivaks ja lo-

putada põhjalikult. Katlakivi eemaldamiseks kasutada 

majapidamisäädikat. Lahjendada vastavalt tootja ju-

histele. Veelgi paremaid tulemusi annab soojendatud 

äädikaga puhastamine.

Mitte kunagi ei tohi kasutada abrasiivseid puhastu-

saineid. Aja jooksul kahjustavad need glasuuritud 

pinda. Samuti ei tohi kasutada kangeid leeliseid ega 

leelisepõhiseid ummistuste eemaldusvahendeid, 

mis võivad kahjustada portselanpinda ja keskkonda. 

Kütmata ruumides olevate WC-pottide loputuspaak 

tuleb tühjendada ja kuivaks pühkida. Valada vesilukku 

umbes 4 dl antifriisi. Kasutada keskkonnasäästlikku 

toodet.

Sanitaarkeraamika Ceramicpluspinnatöötlus

C+ on pinnatöötlus, mis muudab pindade puhtana hoidmise 

veelgi lihtsamaks. Pinnatöötlus suleb portselanpinna poorid 

nii, et vee molekulid tõmbuvad eeskätt omavahel, mitte Ce-

ramicplus pinnakattega. Nii ei kogune vesi Ceramicplus’iga 

kaetud pinnale, vaid voolab seda mööda alla, võttes oma teel 

kaasa kogu mustuse. Sanitaarkeraamika puhtana hoidmiseks 

piisab kord päevas pehme lapi/harjaga puhastamisest ja 

võib-olla vähese lahja pesuaine kasutamisest. Kui katlakivi 

eemaldamiseks on vaja midagi kangemat ja tõhusamat, võib 

kasutada äädikapõhist puhastusainet. Mitte kunagi ei tohi 

kasutada abrasiivseid ega talgipõhiseid tooteid (pH-arvuga 

üle 10). Muus osas tuleb järgida samu hoolduspõhimõtteid 

nagu tavalise sanitaarkeraamika puhastamisel (vt eespool). 

WC-poti puhastamiseks ei tohi kasutada ega WC-potist alla 

uhtuda selliseid keskkonnaohtlikke aineid, nagu lahustid, 

kanged kemikaalid või mürgid. Need kahjustavad keskkonda 

ja võivad olla kahjulikud ka C+ pinnatöötlusele. Kui selliseid 

aineid on kasutatud ja WCpotist alla uhutud, kaotab WC-poti 

garantii kehtivuse.

WC-poti prill-lauad
Prill-laudade puhastamiseks kasutada seebivett või 

lahjat puhastusainet. Mitte kunagi ei tohi kasutada 

klooripõhiseid ega abrasiivseid puhastusaineid. Pärast 

puhastamist kuivatada pinnad puhta lapiga. Kui plekid 

jäävad alles, tuleb neid korduvalt hõõruda seebivette 

kastetud lapiga. Meie WC-pottide pehmete ja kõvade 

prilllaudade materjal on läbinisti värvitud ja see värv 

ei tohiks prill-laua õigel kasutamisel luituda. Kõva 

prill-laua alumine külg võib määrduda, kui seda ei 

puhastata korrapäraselt. Prill-laua esialgset välimust 

saab tavaliselt taastada, kui seda poleerida mitteabra-

siivse autopoleeraine ja pehme lapiga. Pärast WC-poti 

puhastamist tuleks potikaas ja prill-laud mõneks ajaks 

üles jätta, et puhastusaine ja vee jäägid saaksid kui-

vada/aurustada. NB! Puhastades sanitaartehnika pindu 

puhastusainetega kasuta alati kummikindaid.
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SegiStid
Segistite puhtaks pühkimine, soovitavalt kohe peale 

kasutamist, tuleks muuta harjumuseks. Nii saab vältida 

segistite puhastamisel kangete puhastusainete kasu-

tamist, mis on kahjulikud ka keskkonnale. Katlakivi ja 

inetud plekid saab eemaldada pehme lapiga. Kroomi-

tud ja anodeeritud pindu tuleb regulaarselt puhastada 

vedela, neutraalse pH-ga pesuaine- või seebiveega. 

Kuivatada pehme kuiva lapiga. Kui katlakivi ikkagi 

tekib, siis kasutada tavalist majapidamisäädikat ja 

loputada põhjalikult veega.

nb:

•  Igasugused abrasiivsed tooted, nt terasvill, karedad 

 käsnad, küürimispulber jms muudavad pinna tuhmiks ja   

 kriimuliseks

•  Mitte kunagi ei tohi kasutada hapet, kloori ega alkoholi 

 sisaldavaid puhastusaineid, sest need jätavad inetuid 

 plekke ja kahjustavad pindu. Kui mingit sellist puhastusai-

 net kasutatakse segisti lähedal, tuleb segistit kindlasti   

 kaitsta pritsmete eest.

•  Tuleb vältida puhastusaine pihustamist otse segisti suunas 

 sest segisti sisedetailid võivad kahjustuda. Selle asemel 

 tuleb kasutada lappi, mis on nii pehmem kui ka tõhusam.

•  Eelkõige tuleb vältida puhastustooteid, mis sisaldavad 

 järgmisi aineid: soolhape, fosforhape, äädikhape ja kloor. 

 Higistamisvastastes vahendites sisalduv alumiiniumkloriid 

 võib põhjustada värvimuutusi.

•  Liiga kuum vesi ja kõrgsurvepesu võivad tekitada kahjustusi.

•  Külmumisohu korral, nt kütmata majas või suvilas, tuleb 

 segisti enne talveperioodi veest täielikult tühjendada. 

 Segisti võib ka demonteerida ja viia köetavasse ruumi 

 hoiule. Kui kangsegisti tühjendatakse veest, kuid jäetakse 

 oma kohale, tuleb eemaldada segisti tööorgan. Termo-

 staatsegisti korral tuleb eemaldada termostaattööorgan ja 

 jätta segisti avatud asendisse. Kui temperatuur on alla 

 nulli, võib külmumisoht tekkida ka veega täidetud segisti 

 transportimisel.

dušiSeinad
Dušiseinad on pidevas kokkupuutes vee, seebi, õlide, 

šampooni ja katlakiviga. Seetõttu on kõik Gustavs-

bergi dušiseinad „Clear Glass“ pinnakattega – kaitsva 

väliskihiga, mis lihtsustab puhastamist ja vähendab 

vajamineva pesuvahendi hulka.

Et vältida katlakivi ladestumist klaasseinte sisepinnale, 

tuleb seinu iga kord pärast duši kasutamist kummi-

kaabitsa või lapiga kuivatada. Põhjalikumaks puhas-

tamiseks kasutada lahjat puhastusainet. Sobivad kõik 

spetsiaalsed dušipuhastusvahendid, tavalised aknape-

suvedelikud või nõudepesuvahendid. 
Mitte kunagi ei tohi kasutada atsetooni, happeid, alko-

holipõhiseid ega abrasiivseid puhastusaineid.
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