
 

 
 
 
Vill on looduslik produkt ja seda on kerge hooldada. Toome ära mõned näpunäited kuidas oma vaipa  õigesti 
puhastada. 
 
1.Igapäevane hooldamine 
 
Regulaarne puhastamine tolmuimejaga on oluline iga vaiba puhul. Soovitav oleks sellega alustada juba vaheltult 
pärast vaiba kasutuselevõttu. Ei tohi oodata, millal mustus nähtavaks muutub, sest nähtamatu mustuse kogune-
mine vaiba sisse mõjub sellele kõige kahjustavamalt. Tolmuimeja juures kasutage lamedat, ilma harjasteta otsi-
kut. 
 
2.Plekkide eemaldamine 
 
  Ükskõik millise pleki sattumisel vaibale toimida järgnevalt: 
 
Tegutsege koheselt - mida kauem Te ootate, seda raskem on hiljem plekki täielikult eemaldada.
Kui vaibale on sattunud midagi vedelat, eemaldage vedelik tupsutades (imades) seda puhta lapiga
Koorige vaibalt paksemad ained lusika või noaga 
Alati tehke puhastamisliigutusi pleki servast sissepoole
Vältige liigset hõõrumist, tupsutamine on kohasem
Kui kasutate vaibašampooni, veenduge alati, et sampoon saaks veega korralikult välja tupsutatud.
Soovitav oleks šampooni eelnevalt katsetada vaiba varjatud koha peal
Pärast pleki eemaldamist tehke vaip nii kuivaks kui võimalik 
Juhul kui plekid jäävad märgatavaks pärast eelpoolmainitud protseduure, kasutage alljärgnevaid näpunäiteid: 
 
 ALKOHOL - pesta šampooni  lahusegea, siis  tupsutada white - spirit iga. 
 ÕLU - Tupsutada leige  3% - lise white - spiriti lahusega. 
 VEIN - Pesta külma veega, siis kasutada seepi. 

 VERI - Tupsutada külma veega, siis kasutada seepi. 
 VÕI,KASTE - Tupsutada tärpentiniga, siis pesta šampooniga. 
 COLA - Tupsutada külma veega , siis pesta šampooniga. 
 SINEP,KETŠUP - Tupsutada 10% - lise ammoniaagi lahusega. 
 KOHVI - Pesta šampooniga. 
 MOOS,MAHL - Tupsutada leige veega, siis pesta seebiga. 
 NÄRIMISKUMM - Külmutada spetsiaalse aerosooliga ,  siis purustada väikesteks tükkideks. 
 MÄÄRE - Tupsutada tärpentiniga, siis pesta külma veega. 
 ROHI - Niisutada white - spiritiga. 
 KÜÜNLAVAHA - Katta absorbendiga. 
 MUNA - Pesta šampooniga. 
 PIIM -  Pesta sooja veega. 
 PUUVILI - Tupsutada leige veega , siis pesta šampooniga. 
 KOOR - Pesta šampooniga , siis tupsutada tärpentiniga. 
 ŠOKOLAAD - Tupsutada leige veega, siis pesta šampooniga. 
 KINGAMÄÄRE - Tupsutada tärpentiniga, siis pesta šampooniga. 
 PORI - Kuivatada ja eemaldada tolmuimejaga. 
 ROOSTE - Kasutada tekstiilile sobivat rooste - eemaldajat. 



 TAHM,NÕGI - Õrnalt puhastada tolmuimejaga, siis tupsutada tärpentiniga. 
 HALLITUS - Tupsutada ammoniaagiga. 

 HUULEPULK - Tupsutada tärpentiniga, siis pesta šampooniga., 
 KÜÜNELAKK - Tupsutada atsetooniga. 
 MAKE - UP - Tupsutada tärpentiniga, siis pesta šampooniga või kasutada 5%- list ammoniaagi lahust. 
 LIIM, VÄRV - Tupsutada ammoniaagiga, seejärel sooja veega. 
 EKSTREMENDID, URIIN - Tupsutada 50% - lise äädika lahusega, siis pesta šampooniga. 
 PASTAPLIIATS - Tupsutada white-spirit iga, siis pesta šampooniga. 
 TINT - Kasutada kuivatuspaberit, siis tupsutada  30% - lise white - spiriti lahusega. 

 
                                                         
   
3.Perioodiline hooldus 
 
Tõhus igapäevane hooldus vähendab perioodilise hoolduse vajadust, kuid siiski on oluline ka seda teha  
vähemalt kord aastas. Vastavalt vajadusele on vaja teha kas: 
a. pindmist pesu - poes müügilolevaid kuivpuhastusvahte või absorbentpulbreid kasutades; 
b. sügavpesu - vee baasil töötavate puhastusmasinatega ( tellida puhastusfirmast ) 
   

 
1.MIS ON "IWS" ? 
 
Kaitsmaks villa tootvaid riike ( Austraalia, Uus-Meremaa, Lõuna-Aafrika, Uruguai ), kus valmistatakse ja turustatakse 
üle 80% maailma villast, loodi 1937 aastal rahvusvaheline turundusorganisatsioon "IWS" . 
 
2.MIS ON "WOOLSIGN" ? ( villa tunnusmärk ) 
 
See on 1964 aastal "IWS" poolt loodud villaste vaipade kvaliteedi sertifikaat. 
 
Tähtsamad kvaliteedinormid sertifikaadi saamisel on: 
- valmistatud 100% "uuest" villast 
- 60% villast peab olema Uus-Meremaa päritoluga ( sealne vill vastab kõige paremini vaibatööstuse kvaliteedinõuetele) 
- lõnga kaal vähemalt 915 gr/m2 
Kontrollitakse ka vaiba vastupidavust niiskusele, paigaldamise lihtsust, põhja kvaliteeti jne. 
 
3.MIS ON "GUT" ? ( Gemeinschuft Umweltfreundlicher Teppichboden ) 
 
Keskonnasõbralike vaipade euroopa assotsiatsiooni poolt välja antav sertifikaat, mis tõendab, et iga sertifikaati omav 
vaip on toodetud keskonnasõbralikke tehnoloogiaid jälgides. Vaibad ei sisalda ei keskkonda ega tervist kahjustavaid 
keemilisi ühendeid. 
 
4.ALLERGILISED INIMESED ? 
 
Saksa tervishoiu organisatsiooni poolt tehtud uuringud tolmu leidumise kohta õhus näitavad, et võrreldes vaibatamata 
ruumidega leidub tolmu vähem ruumides, kus põrandapind on vaibaga kaetud. Suur osa tolmust jääb vaipkattesse, 
kust seda on tolmuimejaga kerge eemaldada. 



5.MIKS JUST VILL ? 
 
- Villase lõnga eriline ehitus annab talle head heli - ja soojusisolatsioonilised omadused. Katsed näitavad, et kattes põ-
randa seinast seinani vaipkattega võite säästa kuni 10% kütmisele tehtud kulutustest. 
- Vill imab niiskust kuni 1/3 oma kaalu ulatuses ilma märgumata  - seega reguleerib ta niiskuse taset teie tubades. 
- Vill on kergesti puhastatav, kuna mustus ei pääse tänu lõngakiu ehitusele lõnga sisse - regulaarne puhastamine tagab 
vaiba kauakestva puhta välimuse.  
- Villal on väga head tulekindlusomadused. Villane vaip ei põle, vaibale kukkunud sigaretituhk on kergelt eemaldatav 
tolmuimejaga. 
- Villakiud koosneb kahest erinevast kiust, mis on omavahel spiraaliks keeratud - selline ehitus tagab vaipkatte kõrge 
vastupidavuse astumisele lõng saavutab kergelt algse asendi ja vaibale ei teki käiguradasid. 
 
6.MIS VAHE ON VILLAL JA NN. UUEL VILLAL ? 
 
Terminit "uus vill" saab kasutada ainult otse loomalt esmakordselt tootmisesse tulnud villa, mitte aga teistkordselt kasu-
tadud villa kohta. 
 
7.MILLEST ON TINGITUD VILLA ERINEVAD HINNAKLASSID ? 
 
Maailmas elab üle miljardi lamba, kes toodavad üle 2,5 miljoni tonni villa aastas. Erinevad lambatõud erinevates kliima-
vööndites toodavad erineva kvaliteediga villa. Villatüübid erinevad üksteisest mitmete näitajate poolest. 
Sõltuvalt pikkusest, laiusest, tihedusest jne. sobivad nad kasutamiseks tekstiilitööstuse erinevates harudes. Vaiba valmis-
tamiseks sobiva villa läbilõige peab olema 32 kuni 40 mikronit. Soovitud tulemuse (kvaliteet, hind, ...) saavutamiseks 
segatakse ketramisel erinevaid villa tüüpe. 
 
8.MIKS AJAVAD VAIBAD VILLA ? 
 
Valmistamisel kasutatud lõng jääb osaliselt vaiba sisse lahtiselt, kuna lõngakiud ei ole ketramisel üksteisega täielikult 
haakunud. Kasutamisel ja hooldamisel ilmuvad lahtised "lõngapallid" vaiba pealispinnale - see on loomulik ega näita teie 
vaiba enneaegset kulumist. 


