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 1. Pesemisvahendite liigitus 
 
 
Müügil on hulganisti erinevaid ja väga tõhusaid pesemisvahendeid, mis on saanud 
testimistel erinevaid hinnanguid.  Pesutulemus sõltub õige pesemisvahendi valikust. 
Pesu pesemine algab pesu sorteerimisest.   
 
 

Pesu sorteerimisel peab lähtuma toote kiust, 
määrduvuse astmest, tekstiili värvist,  viimistlusest ning 
kiulisest ehitusest. Pesemisel tuleb jälgida 
hooldusmärke (vaata hooldusmärke) 
 
 
Pesemisega seotud aineid saab liigitada nende 
funktsionaalsuse järgi kolme suurde gruppi (joonis 1).  
 
 
 
 
 

Enne pesemisvahendi soetamist peaks leidma vastused järgmistele küsimustele: 
 

� Kas on tarvis pesta masinaga või käsitsi või mõlemal viisil? 
� Millisest kiust ja millise viimistlusega on pestavad esemed? 
� Millega pesta? Kas kasutada pesupulbrit? Millist- Ariel, OMO, Tide, Bonux, 

Dosia, Rex, Persil, Meyeri jne- toodet? 
� Kas kasutada pesugeele: Perwoll, Dreft jne... 
� Või kasutada hoopis loodustooteid pesupähklite või magnetpalli näol? 
� Milline on õige loputusvahend? Kas on kasulik kasutada alati loputusvahendit? 
� Kas järeltöötlus on vajalik? 

 
Kõigile neile küsimustele leiab vastuse, tutvudes müügil olevate toodetega 
( vt. joonis 3). 
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Joonis 1         Pesemisega seotud ained 

  
 

 1.1. Pesemise eelsed vahendid  

 
 
Tugevalt määrdunud pesu on enne pesemist vaja töödelda, et saavutada absoluutne 
puhtus. Eelpesuks sobivad ideaalselt ka sünteetilised pesemisvahendid, kuid väga 
määrdunud pesu korral ei ole tulemus alati kõige parem. Sissesööbinud  mustuse 
eemaldamiseks oleks vajalik kasutada pesueelse töötlemise vahendeid, et tulemus 
oleks parem.  
Pesueelne töötlemine on vajalik eriti käsipesu korral. Masinpesul on eriti määrdunud 
pesu korral vajalik kasutada eelpesuprogrammi. 
Pesueelse töötlemise vahendeid  liigitatakse (joonis 2) nende  otstarbe järgi viide 
gruppi:       
  

Eelpesu- 

vahendid 

Pesuained 

Triikimis- 

vahendid 

Vee- 

pehmendajad 

Valgendid ja 

plekieemaldajad 

Leotus- 

vahendid 

Seep 
Seepi- 

sisaldavad 
Sünteetilised 

pesemis- 

vahendid 

Antistaatikud 

Loputus- 

vahendid 

Tärgeldus- 

vahendid Kuivatus- 

abilised 

Eelpihustajad 

Pesemisega seotud ained Pesujärgse 

 töötlemise  

vahendid 
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Joonis 2  Pesueelseks töötlemiseks kasutatavad vahendid 

  

1.1.1 Pesuleotusvahendid  

  
 
Väga raskesti lähevad puhtaks valguliste ainetega määrdunud esemed. Sellist 
mustust saab eemaldada vahenditega, mis sisaldavad valke lagundavaid fermente e. 
ensüüme. Põhimõtteliselt on need alati pesuleotusvahendid. Vahendi toime seisneb 
selles, et ferment lõhub valgud vees lahustuvateks osadeks (aminohapeteks).  
Nende vahendite kasutamisel tuleb silmas pidada, et ferment toimib üksnes sel juhul, 
kui leotusvee temperatuur ei ületa 30°– 50° C  Kui pesemisvahend sisaldab fermenti, 
on etiketil kindlasti sellekohane märge.  
Kui fermenti sisaldav leotusvahend on ühtlasi pesemisvahend, siis tuleb pesu algul 
leotada vastavalt juhendil ettenähtud temperatuurile, seejärel aga leotusvee 
temperatuuri tõsta või valmistada uus kõrgema temperatuuriga pesuvesi . 

1.1.2. Veepehmendajad  

 
 
Vee kareduse all mõistetakse vees lahustunud Ca- ja Mg – ioonide hulka, mida 
mõõdetakse kareduskraadides. Kasutusel on mitmed süsteemid: saksa, prantsuse, 
inglise, ameerika süsteem. Kare vesi raskendab pesemist ja tekitab probleeme 
elektriseadmetes. 
 
Kaasaegsetes pesupulbrites ja teistes sünteetilistes pesemisvahendites on 
veepehmendajad juba tavaliselt koostises ning täiendav vee pehmendamine ei ole 
vajalik. Pesuvahendid jagunevad fosfaadi- ja tseoliidipõhisteks.  
Veepehmendajaid kasutatakse eraldi tavaliselt käsipesul kareda vee 
pehmendamiseks ja pesu leotamiseks ning keetmiseks. Veepehmendajate koostises 
on põhiaineks sooda.  
 

Veepehmendajad 

Leotusvahendid Valgendid 

Pesueelsed 

vahendid 

Plekieemaldajad 

Eelpesupihustid  
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Fosfaadid on tugevamad veepehmendajad, need lahustuvad vees hästi ja neid on 
lihtsam riidest välja loputada. Paraku saastavad nad keskkonda. 
 
Tseoliiti kasutatakse pesupulbrite koostises põhiliselt keskkonnasäästlikel 
eesmärkidel. Samas on viimastel aastatel selgunud, et tseoliit võib põhjustada naha 
ja hingamisteede ärritust. 
 
Vanaks ja tuntud pesemisvahendiks on majapidamisseep. Ekslik on arvata, et 
majapidamisseep peseb igasuguses keskkonnas ja igasugusel veetemperatuuril.  
Majapidamisseebiga pesemisel vajab vesi eelnevat pehmendamist. 
Kareda vee pehmendajateks on näiteks: 

� sooda 
� trinaatriumfosfaat 
� ammoniaagivesi 

 
 

1.1.3 Pleegitajad ehk pesuvalgendid  

 
 

Erakordselt määrdunud pesu korral on eelpesuvahendite 
kasutamine vajalik. Sageli aga eelpesust või leotamisest üksi ei 
piisa. Soovitud tulemuse saavutamiseks on vajalik kasutada 
pesuvalgendeid. Tugevalt leeliselise koostise tõttu lahustavad 
nad ka eriti kõvasti kinnistunud mustuse. 
Pesuvalgendite  peamiseks  koostisosaks on aktiivne hapnik, 
kloor ning veepehmendajad.  
 

Pleegitajad võivad olla keemilised või optilised. Keemilised pleegitajad eemaldavad 
plekid ja mustuse riidelt, optilised aga maskeerivad selle. Sageli kasutatakse 
pleegitajates  üheaegselt mõlemaid aineid. 

Pleegitajad aitavad anda  esemetele tagasi valge ja värske 
väljanägemise, eemaldavad plekid ja mustuse, mis tavalisel pesul ei 
eemaldu. 
 
Keemiliste pleegitajate  koostisesse kuuluvad sellised ained nagu 
aktiivne hapnik, kloor ja väävel, sooda, vesinikülihapend vm. 
 
Optilisi pleegitajaid ei toodeta eraldi, vaid kasutatakse 
pesuvalgendite ja pesupulbrite koostises. Optiline pleegitaja on 

valge värv, mis neelab ultraviolettkiirgust ja kiirgab ise seejuures sinist värvust.  
 
Peab meeles pidama, et optilist pleegitajat sisaldava pesemisvahendiga pestud pesu 
tuleb kuivatada varjulises kohas. Päikese käes kuivades võib pesu muutuda 
kollakalaiguliseks. 
 
Pleegitajaid ehk pesuvalgendajaid jaotatakse:  
� universaalseteks ja  
� spetsiaalseteks. 
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Universaalsed pleegitajad on mõeldud igat liiki pesuesemete valgendamiseks, 
spetsiaalsed mingi kindla pesuliigi jaoks. Käesoleval ajal sisaldab  enamik 
pesupulbreid oma koostises pleegitajaid, mis tagab valge pesu ka ilma täiendava 
pesu valgendamiseta. 
 
 

1.1.4 Eelpihustid  

  
Eelpihustid on lahustumisvahendite  ja tensiidi segud, mis tõhustavad rasvade 
lahustumist. Neid pihustatakse pesule enne pesemist.  
NB!      Eelpesupihustid on sageli üleliigsed. 
 

1.1.5 Plekisoolad 

 
Kaasaegsed vahendid plekkide eemaldamiseks, mis sisalduvad 
ka mõnede pesupulbrite koostises. 
 
Omadused: 

� pleegitavad mustuse 
� sobivad materjalidele, mida ei  tohi kuuma veega pesta 

 
NB!  Kasutada ainult vajadusel koos valgendajaid 
mittesisaldavate pesemisvahenditega. 
 

  

  

 2. Pesemisega seotud ained 
 

 
Pesemisvahendid on keerulise koostisega keemilised ained, mille kasutamisel tuleb 
jälgida doseerimisjuhist ja toote otstarvet. Pesupulbrid sisaldavad pindaktiivseid 
aineid – väävlirühma, mille põhiomadus on vett ioniseerida. Pindaktiivsed ained 
muudavad vee molekulid väiksemaks, seetõttu tungib vesi kergemini läbi kanga, viies 
kaasa sinna kogunenud mustuse. 
 
Pesemisvahendeid jaotatakse järgmistesse rühmadesse: 

 
� majapidamisseebid 
� seepi sisaldavad pesemisvahendid 
� sünteetilised pesemisvahendid.  
� abivahendid tulemuse 

tõhustamiseks 
 
Pesemisvahendite liigitus (joonis 3) 
 
Pesemisvahendeid on müügil  
� käsitsi pesuks 
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� pesuks käsitsi ja mehhaanilistes masinates 
� pesuks automaatsetes masinates 
� pesuks nii käsitsi kui masinas 
 
Konsistentsi järgi jaotatakse  
� pulbrilised 
� vedelad  
� pastataolised  
� geelitaolised 
� tahked 
� pesukapslid 
� pesupähklid 
� magnetpallid 
 

 
 
Joonis 3  Pesemisvahendite liigitus 
 
 
Pesemisvahendeid võib liigitada ka toime järgi (vt. joonis 4) 
Pesupulbrid võivad olla kompaktsed või granuleeritud.  Granuleeritud pesupulbri 
terad on täis puhutud, kompaktpulbri puhul on tegemist mitu korda väiksemate 
teradega, mille puhul pesemiseks vajalikud ained saadakse kätte väiksema koguse 
pulbri korral.  
Granuleeritud terad  on kergemad ja see annab tootjatel võimaluse lisada kaalu 
saamiseks täiteainet, mis aga ei mõjuta pesemise tulemust. Allergeensuse osas 
langeb vaekauss kompaktpesupulbri kasuks.  
 
 

Materjali kiulise 

koostise alusel 

Pesemisviisi alusel 

Konsistentsi  

alusel 

Materjali 

viimistluse 

Pesemisvahendi

d 

masinpesuks käsipesuks 

  
villasele ja 

siidile universaalsed 
tahked 

vedelad 
pesukapslid 

valgele 

värvilisele 
õrnale 

pastad 

pesukindlale 

kirjule 

õrnale 

pesule 

tumedale 

 pesule 

pulbrid 

geelid 

sulgedest 

esemetele 

frotee 
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2.1. Majapidamisseebid  
 

 

Seep on üks vanimaid pesemisvahendeid, mida hakati valmistama umbes 2000 
aasta eest, esialgu tuhast ja rasvast, hiljem soodast ja rasvast. Seebi valmistamine 
suuremates kogustes sai võimalikuks alles XVIII sajandi lõpul, mil avastati viis sooda 
tootmiseks keedusoolast.  Enamarenenud maades tarvitatakse tänapäeval ligi 13 kg 
seepi inimese kohta aastas. 
Rohkem tarvitatavad naatriumiseebid on kõvad, kaaliumiseebid (roheline seep) aga 
pehmed. 
Seepi valmistatakse väga paljude liikidena: majapidamis-, sauna-, tualett-, laste-, 
kosmeetilised ja ravimseebid.  

Majapidamisseepide põhilisteks materjalideks on: 
 
� loomsed rasvad ;  
� salumassiks töödeldud taimeõlid; 
� seebikivi; 
� kampol. 

 

2.1.1 Tahke majapidamisseep 

 

Kindlates vahekordades võetud põhimaterjale keedetakse 
koos seebikiviga (NaOH abil saadakse kõva, KOH abil vedel 
seep). Keetmisel rasvad ja salumass lagunevad  rasvhapeteks 
ja glütseriiniks. Rasvhapped seejärel ühinevad kas naatriumi 
või kaaliumiga seebiks. Tekib ühtlane mass, mida nimetatakse 
seebiliimiks. Seebiliimile lisatakse soola, segu kihistub. Peale 
tõuseb seebituum, alla jääb soop.  
 
Seebituum jahutatakse, pressitakse kangideks ning seejärel 
tükeldatakse. Saadud seepi nimetatakse  tuumseebiks ehk  

kõrgema sordi seebiks. Kõrgema sordi seebi  rasvhapete sisaldus on 60 %. 
Põhiliseks puuduseks on suur vee sisaldus. 
Spetsiaalset majapidamisseepi valmistatakse kvaliteetsematest materjalidest. Seep 
tuleb müügile 72 % rasvhapete sisaldusega.  
 
Majapidamisseebi kasutamisel tuleb arvestada tema  oluliste puudustega: 
� avaldab pesevat toimet ainult aluselises keskkonnas 
� hüdrolüüsub vees, st. tekkivad vabad rasvhapped, mis ühinevad karmis vees 

oleva kaltsiumiga kaltsiumiseebiks, mis on kleepuv ja vees lahustumatu mass. 
Mass ladestub pestavale pinnale ja on kiududele kahjulik. 

� on tänu tekkivale vabale leelisele käenahale kahjulik, 
� nõrgendab villa ja siidikiude, kahjustab riiete värvi. 
 
Kõva majapidamisseep võib olla ka veel  60, 66, 70, 72%, vedel 40 ja 60% 
rasvhapete sisaldusega.   
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2.1.2 Vedel majapidamisseep RS 

Roheline seep ehk kaaliumiseep valmistatakse rasva kaaliumhüdroksiidiga. 
Värvuselt on ta rohekas või pruunikas, konsistentsilt aga salvitaoline mass, mis vees 
hästi lahustub. Ta vahutab hästi ning on tugeva desinfitseeriva toimega, kuid võib 
õrnemat nahka, eriti lastel, ärritada ja isegi rikkuda 

Vedelates majapidamisseepides on rasvhapete sisaldus väiksem, 40 %. Vedel 
majapidamisseep ei hüdrolüüsu vees ja temaga võib pesta käsi, kõiki kangaliike, 
kasutada ka aiakultuuride jahukastehaiguse tõrjeks. Vedel majapidamisseep sisaldab 
pindaktiivseid aineid, mis aitavad eemaldada mustust ja takistavad mustuse 
tagasiladestumist. Kuna ta ei sisalda kahjulikke leeliseid, on vedel majapidamisseep 
keskkonnasõbralik. Vedelseep on pehme, kreemjas, neutraalne, mis laguneb 
looduses täielikult. Enne kasutamist on vajalik seda lahjendada veega 1:4(vett).  
 
Peale Eestis toodetud vedelseebi RS on meil müügil ka mitmeid välismaise 
päritoluga vedelseepe. 
 
 

 

2.2. Seepi sisaldavad pesemisvahendid 

Imikupesu pesemiseks ei sobi täiskasvanutele mõeldud pesupulbrid. Imikupesu  
peaks pesema lastepesupulbritega. Lastepesu 
pesemiseks tuleb valida võimalikult neutraalsed, lõhnata 
ja värvaineteta pesemisvahendid, mis traumeerivad laste 
nahka vähem. Selleks sobivad kõige paremini seepi 
sisaldavad pesemisvahendid, lasteseep või 
majapidamisseep. 

 
Seepi sisaldavate pesemisvahendite põhilisteks 
koostisaineteks on: 
� 60 % majapidamisseep 
� sooda 

� vesiklaas 
� lõhnained 
 
Seepi sisaldavad pesemisvahendid : 
� ei sisalda pindaktiivseid aineid 
� ei ole inimorganismile kahjulikud 
� ei sisalda aktiivseid sünteetilisi ühendeid 
� ei kahjusta riidekiude- võib pesta ka naturaalsest siidist ja villaseid esemeid, 

samuti võib kasutada ka nõude pesemiseks 
� soovitatakse imikupesu ja laste pesu pesemiseks 
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2.3. Pastad  

 
Pesupastad on kompaktsed ja neid on võrdlemisi mugav kasutada käsipesul. 
Pesupastad ei sisalda kunagi tugevatoimelisi pleegitajaid. Nende miinuseks on, et 
nad pesevad karedas vees halvemini ja lahustuvad vees aeglasemalt kui pulbrilised 
vahendid. Sobivad käsipesuks ja hästi inimestele, kes kannatavad hingamisteede 
allergiliste nähtude all. Toodetakse kas universaalsetena või spetsiaalselt villasest ja 
naturaalsiidist esemete pesemiseks. Kuna tänapäeval enamik inimesi eelistab 
esemeid pesta masinaga, on tooted oma populaarsust minetamas. Sortimendis 
põhilise osa moodustavad ökotooted. 
  
 

2.4 Vedelad pesemisvahendid  

 
Enamasti on ette nähtud naturaalsetest kiududest esemete pesemiseks; sobivad 
ideaalselt värvilise ja peenpesu pesemiseks ja kiire lahustumise tõttu eriti hästi 
käsipesuks.  Mugav kasutada, ei lendu, saab asetada pesupalliga pesu vahele. 

 
Tooted on: 

� pehmetoimelised kiududele, 
� säästvad keskkonnale, 
� sobivad ka naturaalsete kiudude pesemiseks,  
� ei tekita allergiat, 
� mugavad kasutada, 
� ei sisalda pindaktiivseid aineid, 
� ei saasta keskkonda. 

 
Koostisest tulenevalt: 

� ei eemalda plekke 
� ei valgenda 
� pesevad halvasti karedas vees 

 
NB! Vedelad pesemisvahendid ei ole nii tugevatoimelised ja seetõttu sobivad hästi 
allergilistele inimestele. 
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2.5. Pesugeelid  

 
Tooted on geelitaolised, läbipaistvad, lõhnaga vedelikud, mis õhus ei 
lendu ja on seetõttu väga mugavad kasutada.  

Geelide tõhusust on võrreldud odavate pulbritega. Pestes 
vähemäärdunud pesu, saab selle puhtaks nii odava pulbri kui ka 
geeliga. Tugevalt määrdunud pesu puhul ehk kui pesul on plekid, mis 
vajavad valgendamist, jääb geel nõrgaks. 

Põhjuseks on vahendite erinev keemiline koostis. Geelides pole 
aktiivhapnikku sisaldavat valgendit, mille sisaldus on suurem kallites ja 

väiksem odavates pulbrites.  

Geelid on väga tõhusad valgulise mustuse eemaldamisel, eemaldavad hästi ka 
kohvi- ja rasvaplekke, kuna sisaldavad piisavalt valku lagundavat ensüümi proteaasi, 
mis toimib just madalatel temperatuuridel, ning piisavalt pindaktiivseid ehk pesevaid 
aineid.  
Madalal temperatuuril pestes hoiame kokku energiat ja aega, mis kuluks masinal vee 
soojendamiseks. Lisaks tekib pesumasinas vähem katlakivi. Geelide negatiivseks 
omaduseks on tõsiasi, et nad võivad ärritavad silmi ja nahka.  
 
Toodetakse eraldi universaalseid ja värviliste esemete pesemiseks mõeldud geele 
ning samuti eraldi geele käsitsi ja masinpesuks. Eraldi toodetakse geele ka sulgi 
sisaldavate toodete pesemiseks. Spordiriiete pesemisel geeliga tuleks  jälgida 
rõivaga kaasas olevat pesemisjuhist- mõnel juhul on geelidega pesemine keelatud.  
 
NB! Hoiduda külmumise eest. 

2. 6 Pesutabletid 

 
 
Pesutabletid on uued tooted meie turul- 
tabletikujuliseks pressitud vees lahustuv  
pesupulber, mis on mõeldud masinpesuks. Tabletid 
on mugavad kasutada, ei tolma ega ärrita 
hingamisteid; doseerimine on ühtlane ja seetõttu on 
puhastusvõime parem ning väheneb ka 
üledoseerimise oht. Toote pakendil on märgitud 
ettenähtud tablettide kogus 1 kg kuiva pesu kohta. 
Tabletid asetatakse spetsiaalses kotikeses koos 
pesuga trumlisse, kus nad siis aeglaselt ja ühtlaselt 
lahustuvad, võttes vähem ruumi ja vahutades 
vähem.  
 

NB! Pesutablette ei ole soovitav kasutada eelpesul ja kiirprogrammiga pesul. 
Tablettide kvaliteedi säilimiseks tuleb neid hoida pakendis ja võtta välja vahetult enne 
kasutamist. 
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2.7 Pesukapslid  

 
 
Pesukapslid  on uusimad tooted meie turul. Pesuaine on 
paigutatud biolagunevasse kilesse. Sobivad kõigi (v.a siidist  ja 
villasest) riietusesemete pesemiseks. Hooldavad hästi 
riidekiude, jätavad pesule meeldiva lõhna ja sobivad pesuks ka 
madalal temperatuuril. Kapslid lahustuvad koheselt. 
 
Kasutamine nõuab ettevaatust: 

� pesumasin täita ¾ pesuga, 
� asetada kapslid pesu peale, 
� mitte kasutada eelpesuprogrammi. 

NB! Tooted on hingamisteid ja nahka ärritava toimega. Hoiduda 
sattumast silma, hoida lastele kättesaamatus kohas. 

  

2.8. Pesupulbrid  
 

 
 
Pesupulbrid on vees hästi lahustuvad pesemisvahendid. 
Sünteetiliste pesupulbrite koostis on väga keeruline. 
Sõltuvalt pestava eseme koostisest, pesemisviisist, 
viimistlusest ja värvusest, on pesemisvahendite koostis 
erinev. Pesemisvahendid erinevad omavahel ka toimelt 
(vt joonis 4) 
Viimased aastad on pesupulbrite  nimekirja tohutult 
suurendanud. Müügile tuleb üha uusi ja uusi 
pesupulbreid, mille hulgast ostjal on raske valikut teha.  
 

Tänu pesuvahendite keerulisele koostisele tuleb pesupulbri valikul lähtuda 
pesuvahendi pakendil leiduvatest soovitustest ja olla ettevaatlik; vältida  tuleb  
üledoseerimist. Üldjuhul ei sobi käsipesuks mõeldud tooted masinpesuks ja 
vastupidi. Samas on müügile jõudnud tooted, mis lubavad mõlemat. Tooted on 
leebetoimelised, ei kahjusta käsi ega kiude.  
 

 

Sortimendi lühiiseloomustus 

 

Ariel 

Arieli silmapaistev puhastustehnoloogia tagab puhtad valged ja värvilised riided nii 
kõrgel kui madalal temperatuuril. Arieli regulaarne kasutamine aitab hoida teie 
rõivaste head välimust. Arieliga püsivad valged riided valgena ning värvilised rõivad 
säilitavad värvide sära ka pärast paljukordset 

 

Arieli Pro-Zim 7 - koostisega pesupulbrid ja -vedelikud sisaldavad spetsiaalset 
puhastuskompleksi erinevatele plekkidele, mille on tekitanud šokolaad, vein, veri, õli, 
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muru, beebitoit, tomatikaste, muld, kosmeetikavahendid jms. Ariel on nii tõhus, et 
aitab tagada rõivaste puhtuse juba 30°C juures. Muide, pesu pesemine 30°C veega 
on palju keskkonnasõbralikum, sest nii vähendate pesupesemiseks vajalikku 
elektritarbimist kuni 41 % võrra. 
 

Tide 

Tide on kõrge kvaliteediga universaalne pesupulber, mis sisaldab ainulaadset 
koostisainete kompleksi. See eriline koostis muudab valged riided tõeliselt puhtaks ja 
valgeks. Tide on eriti tõhus selliste plekkide vastu, mis tekivad keha ja riide 
kokkupuutel, näiteks määrdumine särgikrael ja varrukatel. Pestes värvilisi riideid Tide 
Coloriga saate tulemuseks täiusliku puhtuse ja kauakestvad värvid. 
 

Bonux 

Bonux on pesupulber, mis oma hinnakategooria toodete seast paistab silma 
võrreldamatu efektiivsusega, isegi kui pesete riideid karedas vees. Lisaks annab 
Bonux rõivastele püsiva värskuse, kasutades sama tehnoloogiat mida rakendatakse 
kõrgema kvaliteediga pesupulbrite puhul. 
 

Dreft 

Dreft on pesupesemisvahend õrna tekstuuriga rõivastele. Dreftiga pestud riided on 
nahasõbralikud. Dreft ei sisalda tugevatoimelisi koostisaineid, nt pleegitajaid. 
Seepärast on Dreft eriti sobiv õrna tekstuuriga rõivastele, mis on valmistatud näiteks 
siidist või villasest kangast. Drefti eriline Fiberflex koostis sisaldab aineid, mis ei lase 
riidekiududel välja venida ning hoiavad riiete algset kuju. 
 

 
 
Joonis 4    Pesemisvahendite erinevused toime järgi 
 

Pesevad 

Pesevad ja  

desinfitseerivad 

Pesevad, valgendavad 

eemaldavad plekid 

Pesevad ja 

taastavad värvi 

Pesevad, annavad 

antistaatilise 

efekti 

Toimelt 

Pesevad, annavad 

antistaatilise 

efekt 
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Pesupulbrid, mis on ühtlasi ka antistaatikud või pehmendajad, on reeglina nõrgema 
pesemistoimega ja ei eemalda nii hästi plekke ega ka pleegita.  
 
Konsistentsilt võib pesupulbreid jagada kompakt- ja granuleeritud pulbriteks. 
Kompaktpulbrid on peeneteralised, nende eeliseks on:  

� ühe pesukorra kohta kulub pulbrit 1/3 vähem  
� väiksemad on rahalised kulutused 
� tooted on efektiivsema toimega  

Granuleeritud pulbrid: 
� terad on keemiliselt töödeldud ei sobi allergikutele 
� terad on kergemad ning lähevad seetõttu ka paremini veega 

pesumasinasse 
� pulbri terad on õhku täis puhutud,  
� keemiline töötlemine võimaldab lisada ka nn. täiteainet, mis ei mõju küll 

kuidagi pesuomadustele, kuid annab pesupulbrile juurde mahtu ning 
kaalu.   

Pulbrilistel pesemisvahenditel võrreldes teiste vahenditega on terve rida eeliseid: 
� lahustuvad hästi, 
� pesevad igasuguses keskkonnas, 
� kulu on väike, 
� eemaldavad plekke, 
� pesevad kiiresti, 
� omavad valgendavat toimet, 
� pesu ei vaja leotamist, 
� ei sisalda toidurasvu, 
� sisaldavad veepehmendajaid. 

Miinusteks võib lugeda: 
� saastavad keskkonda, 
� on pindaktiivsed, 
� sisaldavad tugevatoimelisi pleegitajaid, 
� ei sobi kõigile kiududele, 
� võivad tekitada allergiat 
� mõjuvad käenahka kuivatavalt 

 
 
Allergilistele inimestele on müügil spetsiaalne sari Mini Risk. Tooted on leebed 
kiududele ja ei põhjusta allergiat. 
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2.9 Pesupähklid 

 
Pesupähklipuu ametlik nimi on Jaapani seebipuu, ladina keeles Sapindus 
mukorosse. Kasutatakse selle seemnete koori. Koores sisalduv saponiin toimib 
seebina. 

 
Pesupähkel on 100% bioloogiline, kemikaalivaba 
pesemisvahend. 
Toode on 

� õrn ja pehme pesule.  
� toimib suurepäraselt, kulub vähe 
� hoiab toodete värvid erksana  

� sobib allergikutele 
� on valmistatud taastuvast toorainest 
� kulub vähe – 350 g pähklitega saab teostada 

keskmiselt 70 pesukorda 
� on biolagunev 
� sobib kõikidele kiududele (sh vill ja siid), nii 

käsi- kui masinpesuks, nii valge kui värvilise pesu jaoks, temperatuuril 30-90C 
� ei vaja pesupehmendajat.  

 
Kasutamine: Pähklikoored panna riidest kotikese sisse; kogus oleneb vee 
karedusest: pehme kuni keskmise karedusega vee puhul nelja kuni kuue, kareda vee 
puhul kaheksa pähkli koored. Kotike siduda kinni ja asetada koos pesuga 
pesumasina trumlisse. Pestes madalal temperatuuril, saab samu koori kasutada kuni 
4 korda. Pärast kasutust visata koored komposti ja kotike kuivatada ning kasutada 
uuesti. Proovikottidel eemaldada kilepakend enne pesemist. Väga määrdunud pesu 
korral lisada soodat või pesuvalgendajat või sapiseepi.  

 
Tooted kannavad Fairtrade märki. Märk tootel tagab arengumaade 

talunikule väärilise tasu, lisatulu kogukonna arenguks ning  
garanteerib, et tootmises ei ole kasutatud laps- ja orjatööd  
ega kurnatud keskkonda.  
 

 
NB! Miinuseks on vaid see, et toode ei eemalda plekke. Väga kareda vee puhul 
soovitame keskkonnasõbralikku veepehmendajat (näiteks magnetpalli) 

2.10 Pesupallid 

Magnetiline pesupesemise süsteem on uudne, 
patenteeritud ja testitud läbimurre tarbetehnoloogias,  
mis kasutab pesu pesemiseks magnetjõude.  
Magnetid, liikudes vees, ioniseerivad täpselt samamoodi 
vett nagu pesupulbergi. Magneteid ei pea aga vahetama, 
hooldama ega laadima. Seega puudub vajadus teha 
korduvaid väljaminekuid oma igapäevase pesu 
pesemiseks. Magnetiline pesupesemise süsteem on 
ühekordne ost.  
 



 17 

 3. Pesujärgse töötlemise vahendid 
 
 
Pesemise käigus  riidekiud: 
 

� kahjustuvad, 
� pulstuvad,  
� muutuvad pesuvahendite toimel karedaks,  
� hõõrdumise tagajärjel tekkib staatiline elekter, 
� kortsuvad 

 
Kiudude kaitsmiseks, staatilise elektri eemaldamiseks, määrdumise vähendamiseks 
ja triikimise hõlbustamiseks on kauplustes müügil terve rida vahendeid (vt. joonis 5). 

 
   
Joonis 5  Pesujärgse töötlemise vahendid 

  
Pesujärgne töötlemine ei ole aga alati otstarbeks, kuna kaasaegsed pesuvahendid 
on piisavalt tõhusad. Pesuloputusvahendid koormavad keskkonda ja nende 
kasutamine ei ole alati vajalik. Allpool tulebki juttu pesujärgse töötlemise vahenditest 
ja nende otstarbest.  
NB! Pesujärgse töötlemise vahendeid tuleks kasutada nii palju kui vajalik  kuid nii 
vähe kui võimalik. 

Loputusvahendid 
 

Triikimisvahendid 
 

Pesujärgse töötlemise 

vahendid 

Tärgeldusvahendid 

Antistaatilised 

vahendid 
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      3.1 Pesuloputusvahendid 

Rõivaste pesemine on protsess, mille käigus toimub pestava eseme töötlemine 
pesuainetega ja hõõrumine. Hõõrumise käigus lähevad kiud segamini ning 
pesuainete toimel muutuvad karedaks. Müügil on mitmesuguseid tooteid, millega 
pesu pesemisjärgselt töödelda, et pesuesemed muutuksid kergemini triigitavaks, 
pehmeks ja säilitaksid oma esialgse kuju 

Nii näiteks loputusained eemaldavad pesult staatilise elektri ja muudavad pesu 
pehmeks ning kohevaks. Samal ajal muutub pesu vähem niiskust imavaks.  

 
Loputusvahend sisaldab pind- ehk katioonaktiivset ainet. 
Pesuained võivald sisaldada amiine, mistõttu 
riietusesemed koguvad endasse elektrit. 
Pesuloputusvahendid ongi mõeldud  nende mõju 
vähendamiseks, pesule pehmuse andmiseks, hea 
triigitavuse tagamiseks ja riietest staatilise elektri 
eemaldamiseks. Riided ei liibu enam vastu keha ja ei 
määrdu nii kiiresti.  
 
 

Puuduseks on: 
� koormavad keskkonda 
� vähendavad riiete imamisvõimet kuni 20% 
� ei sobi spordiriiete ega suletoodete loputamiseks 
 

Koostisesse kuuluvad  antistaatikud, lõhnained, kiu tugevust muutvad ained, 
värvikirgastajad. 
Müügile tulevad pesuloputusvahendid vedelikena. Vahendid on müügil kas 
kontsentraatidena või valmis vedelikena. Kontsentraadid tuleks enne kasutamist 
lahjendada, et vältida üledoseerimist. Doseerimisega tuleb olla ettevaatlik, kuna 
tekstiilidesse jäänud lõhn ja loputusaine jäägid võivad ärritada nahka. Loputusaine 
lisatakse alati viimasele loputusveele.  
NB! Kasutada nii vähe kui võimalik ja ainult nii palju kui vajalik.  
 

 3.2. Tärgeldusvahendid 

 
Tärgeldusvahendite kasutamise eesmärgiks on anda pestud 
esemele tugevust ja värsket väljanägemist. Uutel riietel on sees 
kõvendusvahend, kuid pesus see eemaldub.  
Tärgeldusvahendeid toodetakse tärklise ja polüvinüülatsetaadi 
baasil. 
Tärgeldusvahendeid on  müügil: 
� pesupulbrite koostises, 
� emulsioonidena, 
� aerosoolpakendis.  
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Tärgeldusvahendid lisatakse viimasele loputusveele. Aerosoole 
pihustatakse triigitavale esemele (vasakule poole) 20 - 25cm 
kauguselt ja triigitakse. 
Tooted ei ole toksilised, ei tekita nahaärritust, ei ole tuleohtlikud. 
NB! Tärgeldusvahendid ei talu külma ja kaotavad külma tõttu 
tärgeldavad omadused. 
 

 

 3.3  Triikimisvahendid 
 

Kauplustest võib leida kahesuguseid triikimisvahendeid: 
� spetsiaalsed triikimisveed, mis valatakse triikraua veereservuaari, vältimaks 

katlakivi teket 
� pulverisaatoriga varustatud triikimisveed, mida pihustatakse triigitavale esemele. 
� aerosoolid, mis sisaldavad tärgeldusvahendit 
Triikimisvedelikud, mis valatakse triikraua reservuaari, on mõeldud katlakivi tekke 
ärahoidmiseks ja triikimise hõlbustamiseks; need aitavad triikida välja kortse ja volte. 
Sobivad nii naturaalsetele kui sünteetilistele kangastele. Vahendid on tavaliselt  
tugevalt lõhnastatud. Tärgeldusainet sisaldavad vahendid on mõeldud paikseks 
tärgeldamiseks ja triikimise hõlbustamiseks. Pihustatakse rõiva vasakule poolele 20 - 
25cm kauguselt ja triigitakse kuumniiskelt. NB! On tuleohtlikud. 
 

     3.4. Antistaatikud  

 
Vahendid on ettenähtud staatilise elektri eemaldamiseks riidematerjalidest. Riided ei 
liibu vastu keha ja ei määrdu nii kiiresti. Kasutatakse rõivaste puhul, millel on 
märgistus „pesemine keelatud”, samuti sisustustekstiilil, vaipadel, auto istmekatetel 
jne. Põhiliselt aerosoolpakendis. 
Antistaatikud ei kahjusta töödeldavaid pindu, kuid tuleks olla ettevaatlik, kuna nad: 
� on tuleohtlikud- hoida otsese päikesevalguse eest, 
� tühje kesti mitte purustada ega põletada, 
� mitte pihustada lahtise tule läheduses, 
� hoiduda silma sattumisest, 
� mitte kasutada ega hoida värvitud ja poleeritud pindadel. 
NB! Enne kasutamist loksutada. Pihustada 20 - 25cm kauguselt. 
 

       3.5. Pesusine   

 
Pesusinet valmistatakse looduslikust ainest ultramariinist, mida leidub Indias. 
Mõeldud valgelt pesult koltunud ilme eemaldamiseks. Pesusine sisaldub 
� pesupulbrite koostises, 
� pesuloputusvahendite koostises, 
� tärgeldusvahendite koostises. 

Lisatud ainult valge pesu pesemiseks mõeldud pesupulbritele ja on nähtavad 
väikeste helesiniste teradena pulbri koostises. 
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  3.6 Impregneerimisvahendid 

 
 
Impregneerimisega muudetakse riided vett tõrjuvaks. Impregneerimisvahendid on 
silikooni ja fluori  ühendid. Vahendit saab kasutada nii riiete, pööratud naha kui 
seemisnaha töötlemiseks.  
Müügil on tooted vedelikena ja pihustatavana. Ainet kasutatakse kahel viisil: kas ese  
kastetakse lahusesse või piserdatakse ainet pestud siledale pinnale. Mõjuainetena 
toimivad erinevad vahaühendid. Müügile on tulnud ka täiesti uued vahendid, mida on 
võimalik kasutada pesemise ajal. 
Mõeldud kasutamiseks ülerõivastel. 
 

 

 3.7 Pesupallid  
 

 

Pallid aitavad pesemise ajal koguda kokku 
juuksed, lemmikloomakarvad ja topid; 
tulemuseks on topivaba pesu. Sobivad ka 
villaste esemete pesemiseks. 
 
Pallid tuleb asetada koos pesuga 
masinasse. Pesupallid kannatavad 60`C 
pesutemperatuuri. Pallide läbimõõt on 
3cm ja kaal 6 g. Komplektis on 6 
pesupalli. 
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 4. Plekieemaldajad 

Plekid on ebameeldiv nähtus ning nendest pole alati ainult pesemisega võimalik lahti 
saada. Plekieemaldajate valikul tuleb lähtuda pleki tekitanud aine ja materjali 
kiudainelisest koostisest.  

Mitte kõiki tooteid ei saa pesta kõrgel temperatuuril. Plekieemaldajad on müügil 
vedelikena. Värviliste esemete korral tuleb eelnevalt  testida värvikindlust. 

Kasutamisel lähtuda pakendil olevast juhisest ja märgistusest. 

Mida tähendab märgistus plekieemaldil? 

In-wash vahendid – pulbrid või vedelikud – lisatakse harilikult pesumasinasse. 

Pre-wash plekieemaldajad tuleb panna otse plekile, selleks on neil kas pihusti või 
spetsiaalne aplikaator. 

Bleach-based (valgendajal põhinevad) – mõned valgendajad on piisavalt pehmed 
värvilistel ja õrnadel tekstiilidel kasutamiseks. 

Citrus based (tsitruselistel põhinevad) – järjest enam populaarsust võitvad tooted, 
mittetoksilised alternatiivid traditsioonilistele lahustitele. 

Ensüümidel põhinevad tooted on üldiselt head ja mitmekülgsed plekieemaldajad, 
efektiivsed toidu-, rasva-, õli- ja valguliste plekkide ning mustuse eemaldamiseks.  

  
 


