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Kordamiseks

Puhastusmeetodid

 Kas tead kuidas puhastusmeetodid jagunevad?

 Kuidas teostada konteinermeetodil niisutamist?

 Swep mopp puhastab 25+25m2 ja niisutamiseks kulub 1 dl vett või pesulahust

Konteiner meetodiga niisutamisel 5 lappi, 175-200ml vett või pesulahust,           st 35-
40 ml mikrokiudlapi kohta

! Õige niiskusastmega niisutab mikrokiud ka A-grupi v iiruseid

 Kas teadsid, et märgmeetodiga, kui sa ei kuivata, jääb maha u suur hulk 
mustast veest

 Jäta meelde, et vaid masinpestud lapid on puhtad. Nanolapid
(hõbedaosakestega) kestavad u 200 pesu. Märjana ei teki bakterid. Talub ainet 
4-10 pH. Ühe lapi niisutamiseks ~30 ml



Olulised mõisted:

Leia vastused mõistetele:

 Aseptika

 Värvikoodid

 Biofilm (videos 9.40)

 Setted

 Ristsaastumine

 Vuugivahehari

 Hõõruk

 Ultra H2O



Puhastuskeemia ja 

süstemaatiline koristamine

Teemad: 

 Kinnaste kasutus

 Aine valik vastavalt mustusele, pH

 Piktogramm

 Neutraliseerimine

 Doseerimisjuhendi järgi doseerimine

 Aine tasuvuse kalkuleerimine

 Ohtliku pleki eemaldus

Puhtuse saavutamisel on vajalik süstemaatilisus!!!



Kinnaste kasutus

 Miks kasutada? …

- nt ahjude puhastamisel kange aine

Ohutus: - nt kliendiesemete puutumisel isiklik hügieen

- nt trapi puhastamisel ohtlik mustus

 Milliseid kasutada? …

 Suurus

 Materjal

Kuidas hooldad? … pese nagu käsi, nii seest kui väljast



Koristuskeemia jaguneb:
 Puhastusained

 Kaitseained

 Hooldusained

Koostise järgi jaguneb:



Puhastuskeemia 

JÄLGI:

 PIKTOGRAMMI 

 OHUTUS

 ÕIGET DOSEERINGUT

 TOOTEKAARTI



Piktogramm



Piktogramm



Ohumärgised



Ainete valik

Jälgi aine tootekarte!



Puhastuskeemia jaguneb
pH järgi:

I I

Eemaldab setteid Eemaldab rasvast mustust 



 Värvitud ja lakitud pinnad ei talu leelist

 Niisuta pinnad enne ainega töötlemist

 Roostevaba terast kange happega töödeldes, tuleb pind neutraliseerida

 Cl baasil desinfitseerivaid aineid ei tohi segada happega

 Hapet ei tohi kasutada kuuma veega ja kuumas ruumis (nt saunad)

 Looduskivid on tundlikud tugevale happele ja alusele



Puhastusained

Kanna ainelahus tarvikule!

 Lõhn ja värv 

 Kloor, mikrofloora

 Antistaatik

 Absorbent

 Resistentsus



Doseerimine

Millega mõõdad?

kork, lusikas, pump, vms

Kasutusjuhend

Nt põrandahooldusaine 

0,4-2 dl 10 l kohta

6 l kohta kui palju ainet ? 

https://whiteboard.fi/k7y42

https://whiteboard.fi/k7y42


Teisendamine ja mööduvahendid

 Mitu ml on 1 dl?

 Mitu ml on 1 l?

 Mitu ml on 1 spl

 Mitu ml on 1 tl

 Mida tähendab ¾?



Doseerimine, näidisülesanded

 Pakendil 20 ml 10 liitrile. Sinul vaja valmistada 0,5 l happelist lahust. Palju 

kulub ainet?

20 ml 10 l x= 20x0,5/ 10 = 1 ml ainet läheb 0,5 l jahedasse vette

x 0,5 l

 Pakendil valmista 0,3% lahust 0,5 liitrit. Palju kulub ainet?

100% 0,5 l ehk 500 ml x= 0,3x500/100 =1,5 ml ainet

0,3 % X

 Pakendil valmista 1:8, Sinul vaja valmistada 1 l leeliselist pesulahust, palju 

ainet? Palju ja millist vett?

1liiter ehk 1000 ml / 9 osaga (kokku) =111 ml ainet  

1000-111= 889 ml sooja vett



Doseerimine

 https://www.bing.com/videos/search?q=Diversey+Cleani

ng&&view=detail&mid=854094CCFFA957A123AA854094C

CFFA957A123AA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fse

arch%3Fq%3DDiversey%2BCleaning%26FORM%3DVRBPRS

%26%3D0

Dosaatorpudel pumbaga

https://www.bing.com/videos/search?q=Diversey+Cleaning&&view=detail&mid=854094CCFFA957A123AA854094CCFFA957A123AA&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3DDiversey%2BCleaning%26FORM%3DVRBPRS%26%3D0


Hinna kalkulatsioon

A aine pakend on 1 l ja maksab 5.50, doseerimisjuhend 25ml/ 5 l
B aine pakend on 0,75 l ja maksab 5.50. doseerimisjuhend 20 ml / 5l

Kumb aine on tasuvam, kui puhastusvõime on sama?

I A Leia kui palju lahust saab antud pudelist A 25 ml 5l
1000 ml x l x=1000x5 =200 l

25
B ? 600 l
II B Leia palju maksab 1l valmis pesulahust A 200 l 550 s

1 l x x= 1x550=2,75 s
200

B? 2,9 s



Neutraliseerimine



Esmaabi

 Silma sattudes – loputa voolava külma veega

 Nahale sattudes – loputa voolava külma veega, ära neutraliseeri

 Alla neelates – loputa suud, ära kutsu esile okserefleksi. Vajadusel anna 
imeda nt tic-tac või pisike lutsukomm

Käsiaine vaht võib põhjustada vahusse lämbumise!

Tugevatoimeline aine söövitab korduvalt neelu teid!

Mürgistus tel 16662



Praktiline doseerimine

 Kaitse pinda ja käsi

 Uuri pakendil piktogrammi: ohumärgised

kasutusmärgised

tunnustusmärgised 

 Pudeli hügieen

 Vee temperatuur

 Doseeri möödunõuga, millega saad mõõta ühe korraga

 Valmis lahust võid kasutada 5-7 päeva. Desinfitseerivat ainet 24 h



Kuidas puhastaksid sanitaarruumi?

 Analüüsi kumma video järgi toimetad?

https://www.bing.com/videos/search?q=wc+koristus&&view=detail&mid=7589
957611A6AE4A6BBC7589957611A6AE4A6BBC&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos

%2Fsearch%3Fq%3Dwc%2Bkoristus%26FORM%3DHDRSC3

https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/21901-WC-koristamine

 Kas märkasid vigu?

 Mis oli hästi?

https://www.bing.com/videos/search?q=wc+koristus&&view=detail&mid=7589957611A6AE4A6BBC7589957611A6AE4A6BBC&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Dwc%2Bkoristus%26FORM%3DHDRSC3
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/21901-WC-koristamine


Põrandatrapi puhastus

 Eemalda sodi majapidamispaberiga

 Kuivanud trappi niisuta/leota sooja veega

 Kanna punasele harjale pesulahus, PH vastavalt vajadusele (igapäevane puhastusaine 

leelis) ja pese rest ning trapp seest

 Loputa hoolikalt. Jäta veelukk täidetuna veega, 

et sealt ei tuleks haisu!

 Aseta rest oma kohale

 Puhasta tarvikud, mitte köögi ega käte 

kraanikausis!



Alternatiiv: Tersano vesi

 Tegemist on loodusliku puhastava ja desinfitseeriva ainega. 

 See on heaks kiidetud kuni 24h desinfitseerimiseks ja kuni kuueks

päevaks puhastamiseks. Eemaldab ka ebameeldiva lõhna!

 See on ohutu. Kohapealne süsteem välistab transpordi, ladustamise ja segamise. 

Ja kui töö on tehtud, muundub see tagasi veeks ja hapnikuks, ilma et see 
mõjutaks meie planeeti ja meie tervist.

 Kraanivesi, mis on puhastatud ja rikastatud osooniga

 Kasutate kuni 90% vähem vett

 Vähendate plastpakendeid kuni 83% ja pappi kuni 72%

 Vähendate ohtlike kemikaalide kasutamist kuni 70%



Tersano vesi – osoneeritud vesi



Ultra H2O – „näljane“ deioniseeritud

vesi



Vee karedus



Viljandi näitel



Alternatiiv: probiotilised ja 

mikrobioloogilised ained

 https://probiootiline.ee/kategooria/kodule/

https://probiootiline.ee/kategooria/kodule/


Bioloogilised puhastusained

 Ownwell, probiotiline puhastamine

 An Eco

 Osoneeritud, ioniseeritud ja ultrapuhas vesi, z-vesi, kuivaur

 Vesinikperoksiidi kuivaur

 TECcare control (deso)

 Toucan Eco (puh ja deso)

 Bio Scan Mobile – pindade deso seadmed

 Antimikroobsed pinnad



Puhastamisel võib keskkond olla väga 
erinev: koridorist haiglapalatini, lasteaiast 
tööstuseni, mistõttu nõudmised puhtusele 

võivad olla vägagi erinevad. Ühine on aga 

see, et koristusega eemaldatakse pindadelt 
mustus ja takistatakse infektsioonide 

tekkimist.



Eestis tootvad keemiatööstused

 Estko – aastast 1991. Teenindatakse ainult ärikliente. Kullerkupu 2
Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 0310 E-R 08.00-16.00
E-post: tellimused@estko.ee

 Kiilto Eesti OÜ -Kiilto on kasvav pereettevõte, millel on saja-aastane ajalugu
Läike tee 4, Rae vald
75312 Harjumaa
info.ee@kiilto.com
Tel. (+372) 60 31 900 (E-R 8:30-16:30)

 KES VEEL?

mailto:tellimused@estko.ee
mailto:info.ee@kiilto.com

