
Luetun ymmärtäminen 

 

Puhdistusaineet 

 

Pesu- ja puhdistusaineiden tehtävä on irrottaa lika vahingoittamatta pintaa. 

Valitse aine puhdistettavan materiaalin ja sen likaisuuden mukaan. 

Noudata aina pakkauksen käyttö- ja annosteluohjeita. 

Kevyesti likaantuneille pinnoille käytetään pienempää annostusta, hyvin likaisille 

suurempaa annostusta, jolloin pinta on huuhdottavaa. 

Suosi mietoja aineita (pH 6–9), sillä ne eivät vahingoita pintoja. Ne sopivat 

ylläpitosiivoukseen, eikä niitä tarvitse edes huuhtoa pinnoilta pois. 

Voimakkaita puhdistusaineita (pH 9–11) tarvitaan vain erikoistarkoituksiin. Ne on aina 

huuhdottava hyvin pois pestävältä pinnalta. Kädet eivät kestä vahvoja aineita, joten 

suojakäsineet ovat tarpeen. 

 

Sanat ja ilmaukset: 

puhdistus _______________________________, lika ____________________________ 

puhdistaa ____________________________, irrottaa ___________________________ 

vahingoittamatta = ilman sitä, että vahingoittaa ________________________________________ 

pinta _____________________________, noudattaa ___________________________________________ 

puhdistettava materiaali = materiaali, joka täytyy puhdistaa 

annos _____________________________, annostelu __________________________________________ 

likaantua ____________________________, likaantunut ______________________________________ 

hyvin likainen = tosi likainen,        voimakas _______________________________ 

huuhtoa __________________________________, on huuhdottava = täytyy huuhtoa 

pestävä pinta = pinta, jota pestään; ylläpito – hoito  



Kysymykset 

 

1) Miksi me käytämme pesu- ja puhdistusaineita? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) Pesuaineen pakkauksessa ei ole käyttöohjeita.  kyllä ei 

3) Jos pinta ei ole kovin likainen, tarvitaan vähemmän pesuainetta. 

kyllä ei 

4) Kun käytät voimakkaita puhdistusaineita, tarvitset suojakäsineet. 

kyllä ei 

5) Pinnat täytyy huuhtoa, kun (valitse oikea lause:) 

a. käytän pientä annostusta pesuainetta. 

b. käytän paljon pesuainetta. 

c. käytän mietoja pesuaineita. 

6) Yhdistä vastakohdat: 

mieto  pieni 

puhdistettu  voimakas 

suuri  likaantunut 

 

7) Kirjoita mallin mukaan:  materiaali, joka täytyy puhdistaa = puhdistettava materiaali 

a. pinta, joka täytyy pestä → ___________________________________________ 

b. matka, joka täytyy juosta → _________________________________________ 

c. pinta, joka täytyy huuhtoa → _________________________________________ 

d. asia, joka täytyy sanoa → _____________________________________________ 

e. video, jota täytyy katsoa → ___________________________________________ 

 

  



Vastaukset 

 

1) Miksi me käytämme pesu- ja puhdistusaineita? 

Koska ne auttavat irrottamaan likaa vahingoittamatta pintaa. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) Pesuaineen pakkauksessa ei ole käyttöohjeita.  kyllä ei 

3) Jos pinta ei ole kovin likainen, tarvitaan vähemmän pesuainetta. 

kyllä ei 

4) Kun käytät voimakkaita puhdistusaineita, tarvitset suojakäsineet. 

kyllä ei 

5) Pinnat täytyy huuhtoa, kun (valitse oikea lause:) 

a. käytän pientä annostusta pesuainetta. 

b. käytän paljon pesuainetta. 

c. käytän mietoja pesuaineita. 

6) Yhdistä vastakohdat: 

mieto  pieni 

puhdistettu  voimakas 

suuri  likaantunut 

 

7) Kirjoita mallin mukaan:  materiaali, joka täytyy puhdistaa = puhdistettava materiaali 

d. pinta, joka täytyy pestä → pestävä pinta 

e. matka, joka täytyy juosta → juostava matka 

f. pinta, joka täytyy huuhtoa → huuhdottava pinta 

g. asia, joka täytyy sanoa → sanottava asia 

h. video, jota täytyy katsoa → katsottava video 

 


