
Topcret Baxab kasutus- ja hooldusjuhend     15.12.2018 

Paigaldusjärgne kasutamine 

24 h peale viimase kihi paigaldust võib pinnale astuda. 48 h hiljem on pind täielikult veekindel.  

Esemete pinnal vedamist või raskete esemete paigaldamist pinnale tuleb vältida 5 päeva peale viimase 
Baxab kihi paigaldust.  

21 päeva peale paigaldust on pind saavutanud lõpliku tugevuse. 

 

Puhastamine 

Baxab põranda kestvus sõltub paljuski, kuidas selle eest hoolitsetakse. Põrandat peab perioodiliselt 
puhastama, eemaldama mustus, mis põrandat kriibib ja kulutab. Samuti võib kasutada veega lahustatud 
vaha, mis pidevalt kaitseihti uuendab ja sellega pikendab kasutusiga. 

Lihtsalt puhastamiseks sobib vesi ja neutraalse pH-ga seep. 

Suurema koormusega Baxab põranda puhastamine võib toimuda kahel viisil: 

1) Lihtsalt pesu. Soovitame sellist puhastust aladel, kus on palju liiklust ning puhastust tehakse 
perioodiliselt – igapäevaselt või vähemalt 2-3 korda nädalas. See kujutab endast lihtsalt vee ja 
(mati või läikiva) vahasegu vedelikuga  mopiga pesemist. Vaha proportsioon vees on toodud vaha 
tootja poolt.  

2) Pesemine ja vahatamine. Seda tüüpi pesu tehakse harvemini kui esimest. Kõigepealt pestakse 
põrand mopiga – vee ja neutraalse seebiga (seebi proportsioon toodud tootja poolt). Kui põrand 
on kuiv, puhastada taas veega, kuhu on lisatud  vaha, mille proportsioon vees vastavalt tootja 
juhistele.  

NB! Vaha puhul jälgida, kas matt või läikiv vaha, st kas algne põrand oli matt või läikiv. 

Ülaltoodud puhastamisvõteteks pole vaja kasutada ühtegi tüüpi masinat, kuna puhastusmopist piisab. 
Puhastamise tihedus sõltub pinna kasutamisest, aga on sarnane iga teise põrandatüübiga. 

Topcret pakub vahana müügiks sama vaha, mis on kantud mikrotsementide kaitsekihiks.  

Seinapinnad vajavad vähem hooldust – piisab veest ja neutraalsest seebist või kasutada 
mööblipuhastusvahendeid. 

Mis ained on Baxab pinnal puhastamiseks soovitatud: 

- Don Limpio pH Neutro (puhastamise jasvaeemaldamise vedelik) 
- Self-shine vaha Alex (veega lahustatud vedelik) 

Mis ained on Baxab pinnal puhastamiseks aktsepteeritud: 

- Valgendi 
- Alkohol 
- Viakal (katlakivieemaldi) 



- Cilit Bang (tugev puhastusvahend) 
- Salfuman (vesinikkloriidhape 25%, mitte rohkem kui 3 tundi) 

Mida Baxab pinnal kindlasti kasutada EI TOHI: 

- Keemilised ained ja lahused 

 

Vastupidavus ainetele vastavalt laboritestidele 

Oliiviõli, alkohol ja äädikas võivad pinnal olla 1 päev ilma pinnale püsivat jälge jätmata; sidrunimahl 6 
tundi ilma püsivat jälge jätmata.  


