
 

 

 

 
 
KASUTUSJUHEND 

MÖÖBLI HOOLDAMINE 
 
Kitman Thulema mööbli valmistamisel on kasutatud vastupidavaid ja lihtsalt hooldatavaid materjale. 
Lakitud, värvitud ja õliga immutatud pinnad tuleb hoida kuivana. Kõik tekkinud plekid tuleb eemaldada 
kohe, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda. 
 
Kui koristamise järel jääb pind märjaks kauemaks kui 30 sekundiks, tuleks pind kuivatada, mitte sellel 
kuivada lasta. Vahasid sisaldavaid puhastus-, poleerimis- ja läiget andvaid vahendeid on soovitatav 
kasutada kord kuus, vajadusel tihedamini, kuid mitte sagedamini kui üks kord nädalas. Puhastusvahend 
tuleb pihustada lapile, mitte puhastatavale pinnale.  
 
Mööbli puhastamiseks ei tohi kasutada lahustavaid orgaanilisi ühendeid nagu atsetoon, piiritus, bensiin, 
küünelakieemaldaja jm. Samuti ei tohi kasutada pleegitavaid ning abrasiivseid aineid sisaldavaid 
pastasid ja vedelikke, küürimispulbreid, harju ja muid mehaanilisi abivahendeid. 

Nahkmööbel 
Kuigi nahkmööbli pealispinda ei ohusta ei mahaläinud keefir ega punase veini plekid, tuleb ka naha 
eest hoolt kanda. Niiske lapp eemaldab lahtise tolmu ja purud, mõnikord võiks lappi niisutada ka 
seebiveega. Tolmuimejaga saab kätte diivani voltide vahele pudenenud purud. Heleda nahkmööbli hirm 
on värviandvad teksapüksid ning pastapliiats. Need võivad jätta kustumatuid jälgi. 
Kui seebiveest ei piisa, tuleb appi võtta spetsiaalsed nahkmööbli puhastusvahendid — ei tee paha, kui 
neid kasutatakse paar korda aastas ka sellise mööbli puhul, mis must ei näigi. Pärast puhastamist aga 
tuleks mööbel hooldusvahendiga üle käia. Naha hooldamine hoiab naha elastsena ning nahkmööbli 
eluiga pikeneb. 
 
Kangas 
Kangast võib puhastada vee baasil olevate puhastusvahenditega – kanga puhastamiseks mõeldud 
vahtude või šampoonidega. Kasutada säästlikult ja vältida ülemärgamist. Märkus: Alati testida 
puhastusvahendit kanga peal, mis ei paista silma - näiteks padja alumisel äärel. Kui eemaldate riidelt 
plekke, siis laske normaalselt kuivada, ei tohi hõõruda! 
 
Kui ümber on läinud vedelikud, mis ei sisalda rasva (limonaad, õlu), tuleks esmalt haarata mingi vett 
imav materjal (salvrätik, kuivatuspaber, kas või WC-paber) ja püüda riidelt võimalikult palju vedelikku 
eemaldada. Seejuures ei tohi riiet hõõruda — nii pressite vedeliku kangasse sisse. Seejärel kasutada 
puhast riiet, leiget vett ning kergelt ringjaid liigutusi. Vereplekkide eemaldamist alustada külma 
veega. 
 
Igapäevaseks ja nädalaseks hoolduseks on soovitatav kanga kuivpuhastus tolmuimejaga. Raskesti 
eemaldatavad plekid võib puhastada spetsiaalsete kangastele mõeldud vee baasil olevate 
puhastusvahtude või šampoonidega. 
 
Kõige parema tulemuse saab, kui lasta diivanid-tugitoolid keemiliselt puhastada. Seda teevad 
puhastusfirmad kliendi juures. Keemiline puhastus on sobivaim neile, kes on allergilised või ei talu 
kokkupuudet kodukeemiaga. 
 
Et vältida riide topiliseks muutumist, soovitame: 
1) Ära hõõru tolmuimejaga riiet edasi-tagasi või tugeval survel; 
2) Ei lemmikloomadele; 



 

 

 

3) Väldi toote kasutamisel villaseid riideid nagu villane tekk, välisriided (näiteks 
teksad). 

Klaas 
Klaasuksi, ukseklaase ja muid klaasesemeid soovitame puhastada tavaliste klaasipuhastuse 
vahenditega, kasutada pehmet puhastuslappi. 
 
Kõrgsurvelaminaat 
Kõrgsurvelaminaadist tööpinnad kannatavad ka tugevat mehaanilist kulutust, enamikke 
kodumajapidamises kasutatavatest puhastusvahenditest, samuti nõrkade hapete toimet ning kõrget 
temperatuuri (lühiajaliselt kuni +180 kraadi). 
 
Igapäevase hooldusena tuleb pinda puhastada vee või pehme seebiveelahusega ning iganädalase 
hooldusena puhastada mitteabrasiivsete üldpuhastusvahenditega, mõlemal puhul kasutada pehmet 
puhastuslappi.  
 
Raskesti eemaldatavad plekid võib puhastada näiteks alkoholi sisaldava klaasipuhastusvahendiga. 
(Tähelepanu! Enne kasutamist lahjendada). Mitte kasutada abrasiivseid, ammoniaaki ega lahusteid (n. 
atsetoon) sisaldavaid puhastusvahendeid. 

Värvitud (poolmatt) puit- ja puitplaatpinnad  
Värvitud (poolmatt) puit- ja puitplaatpinnad on viimistletud kahekomponentsete katalüütvärvidega. 
Igapäevase- ja nädalase  hooldusena tuleb pinda puhastada pehme niiske lapiga. Mitte kasutada 
abrasiivseid, ammoniaaki ega lahusteid (n. atsetoon) sisaldavaid puhastusvahendeid. Mitte kasutada 
rohket vett, pinnad tuleb alati peale puhastamist kuivatada, et niiskus ei pääseks viimistletud pinna 
alla. 
 
Mööblilinoleumiga kaetud pinnad 
 
Korrapärane puhastamine 
Pühkige puhtaks pehme niiske riidelapi ja neutraalse puhastusainega. Korrapäraseks puhastamiseks 
võib kasutada näiteks veega segatud naturaalset seepi või vaha (nt Forbo Moneli vahekorras 0,5 cl 10 
liitri vee kohta). 
 
Korraline hooldus 
Mööblilinoleumi pinna hooldamiseks tuleb korrapäraselt kasutada veega segatud naturaalset seepi või 
vaha (nt Forbo Moneli vahekorras 0,5 cl 10 liitri vee kohta). Kui pind on jäänud hooletusse või tugevasti 
kulunud, võib mööblilinoleumi uuendamiseks kasutada veega lahjendatud naturaalset seepi või vaha 
(nt Forbo Monel vahekorras 1:10). 
 
Plekkide eemaldamine 

 Tõrksate plekkide vältimiseks kasutage lillepottide ja vaaside, aga ka tasside, klaaside jms all 
alati alust. 

 On oluline eemaldada täpid, plekid ja laigud nii kiiresti kui võimalik, et vältida nende materjali 
sisse imbumist. Pinda võib puhastada neutraalse pesuaine ja veega. 

 Kui ülalnimetatud moodusest ei ole abi, siis proovige pinda mõni minut leotada neutraalse pH-
ga universaalse puhastusvahendiga (nt Forbo Cleaneri 5% vesilahusega). Nühkige pinda õrnalt 
pehme riidelapiga. Viimistlemiseks pühkige must vesi ära. Pinna uuendamise kohta pärast 
põhjalikku puhastamist vt ülaltoodud juhist „Korraline hooldus”. 



 

 

 

NB! Linoleum tundlik leelistele. Ärge kasutage aluselisi ega alkoholipõhiseid puhastustooteid, sest see 
kahjustab pinda. 
 
Täispuit  
Igapäevase hooldusena tuleb pinda puhastada vee või pehme seebiveelahusega, kasutada pehmet 
puhastuslappi (mitte kasutada keemiat). Igakuise hooldusena vahatada mesilasvahaga kasutades 
pehmet lappi või porolooni tükki. NB! Kasutatud vahalappe mitte panna kinnisesse kilekotti! 
 
Spoon 
Igapäevase ja nädalase hooldusena tuleb pinda puhastada pehme niiske lapiga. Mitte kasutada 
abrasiivseid, ammoniaaki ega lahusteid (n. atsetoon) sisaldavaid puhastusvahendeid. Mitte kasutada 
rohket vett, pinnad tuleb alati peale puhastamist kuivatada, et niiskus ei pääseks viimistletud pinna 
alla. 
 
Mööblilukud ja mööbliukse hinged 
Mööblilukud ei vaja regulaarset hooldust kuid mööblihinged tuleb vajadusel reguleerida. 
 
Sahtlisiinid 
Normaalsel kasutusel sahtlisiinid regulaarset hooldust ei vaja. Sahtlisiinide max. kandevõime on 300N 
 
 
Roostevabast terasest pinnad 
On väga pikaealised ning ei vaja tihedat hooldust. Määrdumise korral tuleks plekid puhastada 
võimalikult kiiresti. Selleks võib kasutada seepi või õrnatoimelist pesuvahendit ning sooja vett. 
Tugevamad plekid võib eemaldada alkoholi, lahusti või atsetooniga. Peale puhastamist tuleb esemed 
loputada puhta külma veega ja seejärel kuivatada. Lihvitud roostevabast terasest pindu võib puhastada 
abrasiivpesuvahendiga, hõõrudes piki lihvjoont. Poleeritud pindade korral ei tohi kasutada abrasiivseid 
vahendeid. 
 
Pulbervärvitud pinnad 
Tegemist on enamasti mehhaaniliselt tugevate pindadega. Pulbervärvitud detailid on praktiliselt 
hooldusvabad. Vajadusel võib puhastamiseks kasutada niisket lappi, seepi või õrnatoimelist 
pesuvahendit. Kindlasti ei tohi kasutada abrasiivsed vahendeid, eriti nitrolahustit ja atsetooni 

Toolid 
Toolide kattekangast tuleks tolmuimejat või pehmet harja kasutades kergelt puhastada kord nädalas. 
Nahkpinnad puhastada pehme lapiga. Soovitav on kasutada spetsiaalseid nahkpindade puhastamiseks 
mõeldud puhastuslappe. nahksetel pindadel. Puhastusmaterjalid ja vahendid ei tohi sisaldada 
abrasiivseid komponente. 
Plastpindade puhastamiseks kasutada niisket lappi. Ehkki enamike plekkide eemaldamiseks piisab 
puhta vee kasutamisest, soovitame plastosi puhastada selleks mõeldud spetsiaalsete vahenditega. 

  



 

 

 

VASTUPIDAVUS 
 
Kitman Thulema mööblipindade vastupidavust on kontrollitud standardi EN 12720 järgi. Mööblile 
sattudes ei kahjusta järgmised vedelikud selle pealispinda: vesi 24 tunni jooksul, alkohol (40%) 6 tunni 
jooksul, kohv 6 tunni jooksul. Töökohtade vastupidavus ja tugevus vastab GOST 16371-93 nõuetele. 
Riiulikandurite tugevust ja läbipainet on kontrollitud vastavalt ISO 7170-93 standardile. 
Seeriatoodangus kasutatavate laegaste kandevõime on 2,2 kg ja laekad avanevad 75% ulatuses. 

MÖÖBLI KASUTAMINE JA HOIDMINE 
 

- Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele. 
- Mööblit hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhu-temperatuur ei lange alla +10 *C ja 

suhteline õhuniiskus on 40-60%. 
- Mööbel peab olema kaitstud otseste päikesekiirte eest, kuna nende mõjul muutub toote värvus ja 

välimus: välispind võib ebaühtlaselt pleekida, lakk- ja värvkate praguneda, peeglid tuhmuda. 
- Mööbliesemete riiuleid ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega, ustele ei ole lubatud 

kinnitada ega riputada lisakoormusi. 
- Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete uksed ja laekad 

hoida suletuna. 
- Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe 

kuivatada puhta pehme lapiga. 
- Kui mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-

ajalt pingutada. 
- Mööbliratta kandevõime on 30 kg. Ratastel tooted on mõeldud kasutamiseks siledal pinnal (mitte 

lükata tooteid üle lävepakkude jms) 
- Ärge asetage mööblile teravate servade või metallalusega esemeid! 
- Tool on ette nähtud ainult istumiseks. Tooli kahjustamise vältimiseks ei tohi: 

sõita tooliga mööda tuba; toolile astuda; toolile hüpata; lasta teistel oma tooli reguleerida; liikuda 
tooliga vastu seinu, mööblit või muid objekte; tooli ümber lükata ega tõugata vastu kõvu objekte, 
sellisel juhul võivad tooli detailid, nt. rattad vms, puruneda; tooli kangmehhanisme valesti tõmmata 
ega painutada; toolil kiikuda, st seljatoele ei tohi järsult ega liiga suure koormusega peale langeda. 
Ladustamisel asetada kahe tooli istme vahele kaitse, vältimaks kanga määrdumist ja kulumist. 

- Vältimaks mööbli vigastamist ühest kohast teise kolimisel, tuleb seda transportida lahtimonteerituna ja 
hoolikalt pakituna. 
 
NB! Kitman Thulema AS-i mööblit ei tohi põletada, vaid see tuleb viia utiliseerimiskeskusesse!  


