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Homma
hoidossa,
kalusteet
kunnossa!

Kalusteiden hoito-, huolto- ja
käyttöohjeita
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Kalusteiden hoito-, huolto- ja käyttöohjeita
Kalusteittemme materiaalit ovat helppohoitoisia ja kestäviä. Puhdistuksessa on vältettävä hankaavien ja
liuottavien pesuaineiden käyttöä.

Runko
Runkojen ja hyllyjen pintamateriaalina on melamiinikalvo. Puhdistus tapahtuu veteen liukenevalla
puhdistusaineella. Puhdistukseen voidaan käyttää neutraalia astianpesuainetta tai heikosti emäksistä
puhdistusainetta, esimerkiksi mäntynestesaippuaa, veteen annosteltuna. Pinnat pyyhitään kevyesti
pesuaineliuokseen kostutetulla pyyhkeellä.

Laminaattitasot ja välitilalevyt
Laminaattitasot ja välitilalevyt on valmistettu korkeapainelaminaatilla pinnoitetusta lastulevystä. Laminaatti
on liimattu levyyn molemmin puolin dispersioliimalla. Käyttämämme lastulevy on suomalaista P2-luokan
lastulevyä. Laminaattipintainen työpöytä tai välitilalevy puhdistetaan käsiastianpesuaineella.
Pinttyneet tahrat voidaan puhdistaa tuulilasinpesuaineeseen, talousspriihin, asetoniin tai tinneriin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten. Näitä tuotteita ei saa kuitenkaan käyttää sellaisen laminaattilevyn reunan puhdistukseen, jossa on muovi- tai puulista. Laminaattipinta kestää esimerkiksi kuuman
vesikattilan lämmön, mutta uunipelti, uunivuoka tai juuri levyltä otettu paistinpannu voivat vahingoittaa
pintaa. Uunin höyrynpoisto ei saa osoittaa lähietäisyydeltä suoraan kohti laminaattipintaa. Veitsellä leikatessa käytä aina leikkuualustaa. Laminaattitasojen reunalistoitukset kestävät roiskevettä hetkellisesti. Seisovat
vedet on pyyhittävä reunalistojen läheisyydestä kohtuullisessa ajassa.

Puutasot
Mitä enemmän työtasoa hoidetaan, sitä paremmaksi sen lian- ja kosteudenkestävyys tulee. Käsitelty työtaso
on jossain määrin likaa, vettä, alkoholia ja muita nesteitä kestävä. Jotta työtaso kestäisi hyvänä koko sen
eliniän, käsittele työtaso laimentamattomalla työtasoöljyllä. Tasopinnoille roiskunut vesi on pyyhittävä
heti pois ja öljytyt pinnat on pidettävä aina kuivina. Öljytyt kokopuutasot on yleensä käsitelty kertaalleen
kalusteöljyllä jo tehtaalla. Myöhemmin öljykäsittely voidaan tehdä levyn käytön mukaan tarvittaessa.
Öljyä levitetään tasolle esimerkiksi puuvillakankaalla runsaasti. Levityksen jälkeen öljyn annetaan imeytyä
puuhun 15–20 minuuttia. Imeytyksen jälkeen ylimääräinen öljy poistetaan huokoisella kankaalla. Tarkempia
tietoja puutasojen asennuksesta ja kunnossapidosta saat tasotoimittajaltasi. Kotitalouslaitteita, jotka
kehittävät lämpöä, esim. kahvinkeitin, leivänpaahdin, uunipelti jne., ei saisi koskaan laittaa suoraan työtasolle vaan lämpöä kestävälle alustalle. Tämä suojaa työtasoa joutumasta suoraan kosketukseen lämmön
kanssa, josta johtuen puusta voi lähteä väri, se voi kuivua tai pahimmassa tapauksessa haljeta. Työtasoihin käytetty puu on kosteuspitoisuudeltaan 8 %, ja siksi on tärkeää, ettei työtaso joudu alttiiksi jatkuvalle
runsaalle ilmankosteudelle. Normaali kosteuspitoisuus keittiössä on 50–60 %. Muissa olosuhteissa työtaso
imee kosteutta ja turpoaa tai poistaa kosteutta ja kutistuu. Pienet halkeamat ovat luonnollinen osa massiivipuuta eivätkä oikeuta reklamaatioon. Emme suosittele lakattua työtasoa. Toimittaja ei vastaa lakatuissa
tasoissa ilmenevistä vioista.

VAROITUS
Öljyiset rätit ovat erittäin tulenarkoja (kokoon puristettuna rätit voivat syttyä itsestään) ja siksi ne on
säilytettävä ilmatiiviissä metallisäiliössä tai kasteltava tai poltettava välittömästi käytön jälkeen.

Ovet
Maalatut ja lakatut tuotteet puhdistetaan nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla kevyesti pyyhkimällä.
Neutraalia pesuainetta voi hieman liottaa veteen. Mikäli käytön aikana pinnoille tulee pisaroita/roiskeita,
pinnat tulee välittömästi kuivata. Puhdistamiseen ei saa käyttää hankaavia pesuaineita tai -välineitä.
Mikäli yllä mainituista ohjeista poiketaan, ei valmistaja vastaa tuotteille aiheutuneista vaurioista.
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MUUTA HUOMIOITAVAA
Koska massiivipuiset/viilutetut ovet valmistetaan luonnonmateriaaleista, kuuluvat värisävy- ja kuviovaihtelut
materiaalien ominaisuuksiin. Puumateriaalien värisävyt muuttuvat hieman myös ajan kuluessa ympäröivän valon vaikutuksesta. Lisätilauksia tehtäessä tulee huomioida, että aiemmin toimitetut ja uudet tuotteet
poikkeavat väriltään toisistaan. Em. koskee myös myymälän malliovia verrattaessa uusiin, toimitettuihin
tuotteisiin. Mikäli viilupintaisissa tuotteissa viilun syynsuunta tulee vaakaan, ei valmistustekniikoista johtuen
viilun kuvio yleensä jatku samanlaisena vieressä olevien ovien kesken.
Myyjän tavoitteena on myydä kuluttajalle tasasävyinen kokonaisuus, ovien värisävyvaihtelut huomioiden.
Toivomme em. seikkojen huomioimisen helpottavan luonnonmateriaalien ominaisuuksien ymmärtämistä.
Oikealla tuotteen sijoituksella ja asianmukaisella hoidolla saa massiivipuisesta/viilutetusta tuotteesta
pitkäikäisen palvelijan. Lisää maali- ja lakkapintojen puhdistusohjeita on Tikkurilan internetsivuilla
www.tikkurila.fi /kotimaalarit/maalausneuvonta/hoito-ja huoltohuolto-ohjeet. Tarvittaessa ota yhteyttä
Tikkurilan maalilinjaan.

Rst-altaat
Puhdista allas ennen käyttöönottoa, jotta valmistuksen ja asennuksen jälkeiset epäpuhtaudet eivät pinty
altaaseen. Suosittelemme käytettäväksi rst-altaille suunniteltua puhdistus- ja suoja-ainetta (Inox care), joka
puhdistaa, kiillottaa ja suojaa altaan. Puhdista allas päivittäin tavallisella astianpesuaineella, huuhtele ja
kuivaa pesun jälkeen. Veden kovuudesta johtuen altaan pinnalle voi muodostua tahroja tai värjäymiä. Tahrojen tai värjäymien poistoon suositellaan käytettäväksi ruokaetikkaliuosta, jonka jälkeen allas tulee huuhdella hyvin. Pesuainetoimittajilla on valikoimissaan pesuaineliuoksia vaikeiden tahrojen ja värjäymien puhdistamiseen. Seuraa pesuainetoimittajien ohjeita ja muista huuhdella ja kuivata allas puhdistuksen jälkeen
huolella. Huomioi, että vieraat esineet saattavat naarmuttaa allasta. Myös tietyt aineet jättävät lyhyessäkin
ajassa altaaseen läikkiä tai värjäymiä. Esimerkiksi valkaisuaine (kloriitti), erilaiset muut kemikaalit kuten
hopeanpuhdistusaine sekä monet ruoka-aineet kuten suola, hapot ja hedelmämehut saattavat aiheuttaa
jälkiä. Mikäli näitä joutuu altaaseen, pese, huuhtele ja kuivaa allas. Allasta ei tule koskaan puhdistaa hankausjauheella tai teräsvillalla, koska ne naarmuttavat teräksen pinnan. Ruostumattoman teräksen ominaisuus on, ettei siitä valmistettu tuote (allas) ruostu. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas on
hygieeninen ja pitkäikäinen. Aika ajoin altaan pinnalla saattaa havaita ruostejälkiä. Nämä johtuvat
ulkopuolisen aineen ruostumisesta altaan pinnalle, esimerkiksi ruokailuvälineet, kattilat ja pannut saattavat
aiheuttaa näitä jälkiä. Itse allas ei siltikään ole ruostumassa ja nämä tahrat puhdistetaan, kuten muutkin
likatahrat, yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Lukuisista hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta ruostumattomasta teräksestä valmistetut altaat naarmuuntuvat käytössä. Uuden altaan kiiltopinnasta naarmut erottuvat alussa hyvinkin selvästi. Materiaalin ominaisuuksien johdosta pinta hiukan himmenee ajan kuluessa
(patinoituu), eivätkä yksittäiset naarmut erotu altaan pinnasta yhtä selkeästi kuin uudessa altaassa.

Laatikot, saranat ja mekanismit
Clip Top -saranat ovat asennusystävällisiä. Säädöt säilyvät irrottamisen aikanakin. Saranan irrottamisessa
ja kiinnityksessä aluslevyyn ei tarvita lainkaan työkaluja. Saranat ovat kokometallisia. Pesän halkaisija on
35 mm ja poraussyvyys 13,0 mm. Ovet toimivat paksuillakin ovilla, aina ovipaksuuteen 24 mm asti.
Clip Top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö kiinnityksiä irrottamatta simpukkaruuvin avulla.
Kiinnitys oveen Expando-ruuvilla. Saranan kiinnitys aluslevyyn Clip-mekanismilla. Clip Top edustaa saranoiden ehdotonta huippua. Erikoisoviin on olemassa omat Clip Top -saranamallit.

VAROITUS
Mikäli kalusteissa, joissa pienet lapset voivat päästä käsiksi saranoihin, käytetään standardin mukaisia 170
saranoita, on huomioitava, että pienikokoiset sormet on mahdollista laittaa saranan mekanismin väliin.
Tällaisissa tapauksissa ovet tulisi varustaa lapsilukoilla tai käyttää erikoissaranaa.
Blumotion-vaimennus saranavarteen. Näitä vaimentimia käytetään 107–170 saranoiden kanssa. Ovi saadaan
sulkeutumaan todella äänettömästi. Ovivaimennus toimii mainiosti eri kokoisissa ovissa ja eri nopeudella
suljettaessa.
Tandembox-laatikot joissa on hidastimet, kokonaan ulostulevat, saatavana kahta korkeutta.
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Saranat – asennus ja säädöt

Clip-asennus

Clip-irrotus

korkeussäätö

sivusäätö

syvyyssäätö

Tandembox 358 ja 359 – asennus ja säädöt

sivuttaissäätö

korkeussäätö

kallistus

Saranat – asennus ja säädöt

asennus

irrotus
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Kodinkoneitten asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeet ovat toimitettavien koneitten mukana.
Halutessanne lisätietoja tuotteistamme olkaa yhteydessä:

