Hoito-ohjeet
Melamiini / Laminaatti
Yleistä: Vältä liian märän puhdistusliinan käyttöä. Liika vesi - etenkin puuviilu- ja muovireunoista – pyyhitään mahdollisimman
nopeasti kuivalla liinalla. Puuviilureunat hangataan kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
Tahrat: Normaalilla käytöllä melamiinipöytälevyt ja -kalustepinnat eivät vaadi erityistä puhdistusta. Melamiinin kiinteä rakenne
edesauttaa tarvetta vain kevyelle puhdistukselle.
Kevyet liat puhdistetaan kostealla liinalla. Suuremmat liat voidaan poistaa vedellä ja neutraaleilla puhdistusaineilla tai
saippualiuoksella. Voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita ei tule käyttää, koska ne voivat vahingoittaa pöytälevyn tai
kalusteen pintaa.
Käytetään ainoastaan puhdistukseen tarkoitettuja liinoja. Vältetään puhdistusvälineitä, jotka sisältävät muovia tai teräsvillaa tai
muita materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa melamiinipintaa pysyvästi.
Kalkkipinttymiä voidaan puhdistaa lämpimällä 100-prosenttisella etikka- tai sitruunahapolla. Puhdistetaan käsittelyn jälkeen
vedellä.
Kynien, tussien ja huulipunien jäljet tulee poistaa mahdollisimman nopeasti ennen niiden kuivumista yllä mainitulla tavalla.
Vaikeammat jäljet, kuten lakat, liimat, spray-värit ja kuivuneet kynien ja tussien jäljet tulee poistaa vain asiantuntijan toimesta.
Orgaanisia liuottimia ja tärpättejä tulee käyttää vain rajoitetuin määrin, vaikka ne eivät vahingoita ehjää pintaa; näiden aineiden
käyttöä ei kuitenkaan voida suositella fysiologisista syistä eikä turvallisuussyistä (räjähdys- ja tulipalovaara).
Reunojen puhdistus: Kevyet liat puhdistetaan kostealla liinalla. Suuremmat liat voidaan poistaa vedellä ja neutraaleilla
puhdistusaineilla tai saippualiuoksella. Puuviilureunat hangataan kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
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Pulverimaalatut pinnat

Pulverimaalattujen pintojen kesto riippuu niiden hoidosta ja päivittäisestä käytöstä. Pulverimaalatut pinnat ovat helppohoitoisia.
Kevyet liat puhdistetaan kostealla liinalla. Suuremmat liat voidaan poistaa vedellä ja neutraaleilla puhdistusaineilla tai
saippualiuoksella.
Happamien ja emäksisten puhdistusaineiden sekä orgaanisten liuottimien käyttöä tulee välttää.
Painepesurien käyttö ei ole soveltuvaa.
Voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita ei tule käyttää, koska ne voivat vahingoittaa pulverimaalattua pintaa.
Käytetään ainoastaan puhdistukseen tarkoitettuja liinoja. Vältetään puhdistusvälineitä, jotka sisältävät muovia tai teräsvillaa tai
muita materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa pulverimaalattua pintaa pysyvästi.
Vaikeammat jäljet, jotka ovat aiheutuneet esim. ei-tarkoituksen mukaisesta käytöstä, tulee poistaa vain asiantuntijan toimesta.
Jos pulverilakkapinta vaurioituu syvälle, se altistuu korroosiolle ja näin ollen ruostumiselle sekä maalipinnan halkeilulle. Tästä
syystä tulee välttää kosteutta.
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Polypropyleeni
Normaalilla käytöllä polypropyleenipinnat eivät vaadi erityistä puhdistusta. Kevyet liat puhdistetaan kostealla liinalla tai sienellä.
Suuremmat liat voidaan poistaa vedellä ja neutraaleilla puhdistusaineilla.
Voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita ei tule käyttää, koska ne voivat vahingoittaa tuolin pintaa.
Käytetään ainoastaan puhdistukseen tarkoitettuja liinoja, sieniä tai pehmeitä harjoja. Vältetään puhdistusvälineitä, jotka
sisältävät muovia tai teräsvillaa tai muita materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa tuolin pintaa pysyvästi.
Kynien, tussien ja huulipunien jäljet tulee poistaa mahdollisimman nopeasti ennen niiden kuivumista yllä mainitulla tavalla.
Vaikeammat jäljet, kuten lakat, liimat, spray-värit ja kuivuneet kynien ja tussien jäljet tulee poistaa vain asiantuntijan toimesta.
Erityisiä muovin puhdistusaineita, kuten Acmosol (tilattavissa VS:n jälleenmyyjän kautta) tulee käyttää vain rajoitetuin määrin,
vaikka ne eivät vahingoita ehjää pintaa; näiden aineiden käyttöä ei kuitenkaan voida suositella fysiologisista syistä.
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Lakatut viilupinnat

Yleistä: Normaalilla käytöllä lakatut viilupinnat eivät vaadi erityistä puhdistusta. Kiinteän, UV-kovetetun akryylihartsilakkapinnan
rakenne edesauttaa tarvetta vain kevyelle puhdistukselle.
Lakatun viilupinnan luonnollinen kauneus säilyy ainoastaan, jos sitä käsitellään varovasti kovien, karheiden ja terävien
esineiden läheisyydessä (erityisesti materiaalit kuten lasi, metalli ja keramiikka). Tällaisia ovat mm.:
Metallikulmat, metallisaranat, neulat, lukot.
Karheat pinnat lasi- ja keramiikkaesineissä, kuten mukit, vaasit, taide-esineet.
Muut esineet, joissa on hankaavia pintoja, reunoja tai kulmia.
Tällaiset esineet voivat aiheuttaa pöytäpinnoissa tai muissa viilupinnoissa mekaanisia vaurioita lakkapinnassa tai jopa viilussa
asti.
Hoito:
Nesteet (vesi, kahvi, tee, jne.) tulee pyyhkiä pois välittömästi pehmeällä ja kuivalla liinalla. Liina voi olla myös hieman kostea,
mutta pöytäpinta tulee pyyhkiä joka tapauksessa kuivalla liinalla tämän jälkeen. Sama koskee myös seinäpintoja.
Alustojen käyttö on suositeltavaa.

Vältä liian märän puhdistusliinan käyttöä. Liika vesi - etenkin puuviilu- ja muovireunoista – pyyhitään mahdollisimman nopeasti
kuivalla liinalla. Puuviilureunat hangataan kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
Tahrat: Kevyet liat puhdistetaan kostealla liinalla. Suuremmat liat voidaan poistaa vedellä ja neutraaleilla puhdistusaineilla tai
saippualiuoksella. Voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita ei tule käyttää, koska ne voivat vahingoittaa pöytälevyn tai
kalusteen pintaa.
Käytetään ainoastaan puhdistukseen tarkoitettuja liinoja. Vältetään puhdistusvälineitä, jotka sisältävät muovia tai teräsvillaa tai
muita materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa melamiinipintaa pysyvästi.
Kalkkipinttymiä voidaan puhdistaa lämpimällä 100-prosenttisella etikka- tai sitruunahapolla. Puhdistetaan käsittelyn jälkeen
vedellä.
Kynien, tussien ja huulipunien jäljet tulee poistaa mahdollisimman nopeasti ennen niiden kuivumista yllä mainitulla tavalla.
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Vaikeammat jäljet, kuten lakat, liimat, spray-värit ja kuivuneet kynien ja tussien jäljet tulee poistaa vain asiantuntijan toimesta.
Orgaanisia liuottimia ja tärpättejä tulee käyttää vain rajoitetuin määrin, vaikka ne eivät vahingoita ehjää pintaa; näiden aineiden
käyttöä ei kuitenkaan voida suositella fysiologisista syistä eikä turvallisuussyistä (räjähdys- ja tulipalovaara).
Reunojen puhdistus: Kevyet liat puhdistetaan kostealla liinalla. Suuremmat liat voidaan poistaa vedellä ja neutraaleilla
puhdistusaineilla tai saippualiuoksella. Puuviilureunat hangataan kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
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