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Tutustu ohjeisiin 

huolellisesti jo ennen 

kalusteiden toimitusta 

                                             

Säilytä tämä ohjevihko!  

Hoito-ohjeet 
 

https://mellano.fi/tuotteet/helat-ja-vetimet/
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Hoito-ohjeet 

Maalatut ovet & -tuotteet 

 

Tuotteen hoito ja puhdistus  

Maalattujen tuotteiden on oltava 2 viikkoa ilman minkäänlaista puhdistamista toimituksen jälkeen. Tässä 
ajassa tuote saavuttaa lopulliset ominaisuutensa. Maalattujen tuotteiden puhdistamisessa on suositeltavaa 
käyttää peilipintojen puhdistukseen tarkoitettua hyvälaatuista mikrokuituliinaa (esim. Sinituote tuotenro 
3755). Parhaan tuloksen saat, kun suihkutat vettä tai hieman mietoa pesuainetta puhdistettavalle pinnalle 
ja käytät kuivaa liinaa.  

Vältettävä käyttämästä 

• Hankaavia puhdistusvälineitä ja -aineita, taikasientä tai hankausnestettä  

• Vahvasti emäksisiä tai happamia aineita kuten lipeä, sitruuna- tai etikkahappo  

• Desinfioivia aineita  

• Liuottimia, kuten etanoli, asetoni tai liuotinbensiini  

• Runsasta vedenkäyttöä, värjääviä nesteitä  

• Pitkäaikaista nesteen vaikutusta  

• Pinnan altistumista kuumille esineille tai vedelle  

• Kalustevahoja pintojen hoitoon 

 

Decor-ovet & -tuotteet 

 

Tuotteen hoito ja puhdistus 

Decor-tuotteet voi puhdistaa heti asennuksen jälkeen. Puhdistamisessa on suositeltavaa käyttää 
peilipintojen puhdistukseen tarkoitettua hyvälaatuista mikrokuituliinaa (esim. Sini-tuote tuotenro 3755). 
Parhaan tuloksen saat, kun suihkutat vettä tai hieman mietoa pesuainetta puhdistettavalle pinnalle ja käytät 
kuivaa liinaa. 

Vältettävä käyttämästä 

• Hankaavia puhdistusvälineitä ja -aineita, taikasientä tai hankausnestettä  

• Vahvasti emäksisiä tai happamia aineita kuten lipeä, sitruuna- tai etikkahappo  

• Desinfioivia aineita  

• Liuottimia, kuten etanoli, asetoni tai liuotinbensiini  
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• Runsasta vedenkäyttöä, värjääviä nesteitä  

• Pitkäaikaista nesteen vaikutusta  

• Pinnan altistumista kuumille esineille tai vedelle  

• Kalustevahoja pintojen hoitoon 

 

Laminaatti ovet & -tuotteet 

 

Tuotteen hoito ja puhdistus 

Laminaattituotteet voi puhdistaa heti asennuksen jälkeen. Puhdistamisessa on suositeltavaa käyttää 
peilipintojen puhdistukseen tarkoitettua hyvälaatuista mikrokuituliinaa (esim. Sinituote tuotenro 3755). 
Parhaan tuloksen saat, kun suihkutat vettä tai hieman mietoa pesuainetta puhdistettavalle pinnalle ja käytät 
kuivaa liinaa.  

Vältettävä käyttämästä 

• Hankaavia puhdistusvälineitä ja -aineita, taikasientä tai hankausnestettä  

• Vahvasti emäksisiä tai happamia aineita kuten lipeä, sitruuna- tai etikkahappo  

• Desinfioivia aineita  

• Liuottimia, kuten etanoli, asetoni tai liuotinbensiini  

• Runsasta vedenkäyttöä, värjääviä nesteitä  

• Pitkäaikaista nesteen vaikutusta  

• Pinnan altistumista kuumille esineille tai vedelle  

• Kalustevahoja pintojen hoitoon 

 

Kalusterungot 

 

Hoito-ohje kalusterungoille 

Melamiinipintaisten kaappien rungot ja hyllyt voit puhdistaa pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Voit 
halutessasi käyttää myös mietoa puhdistusainetta. Jos käytät puhdistusainetta, pyyhi pinnat lopuksi vedellä 
kostutetulla liinalla ja kuivaa puhtaalla kuivalla liinalla. Jos pinnoille kaatuu jotain, kuivaa pinta välittömästi. 
Pidä kaapit puhtaina, huomioi erityisesti allas- ja jätekaapit. Älä sijoita esim. kahvin- tai vedenkeitintä niin, 
että niistä lähtevä höyry jää kaappien runkojen tai ovien pinnoille tai väleihin.  

Vältettävä käyttämästä 

• Hankaavia puhdistusvälineitä ja -aineita, taikasientä tai hankausnestettä  

• Vahvasti emäksisiä tai happamia aineita kuten lipeä, sitruuna- tai etikkahappo  
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• Desinfioivia aineita  

• Liuottimia, kuten etanoli, asetoni tai liuotinbensiini  

• Runsasta vedenkäyttöä, värjääviä nesteitä  

• Pitkäaikaista nesteen vaikutusta  

• Pinnan altistumista kuumille esineille tai vedelle  

• Kalustevahoja pintojen hoitoon 

 

Laminaattitasot 

 

Työtasojen lämmönkesto 

Työtaso ei kestä kuumaa silitysrautaa, kuumaa kattilaa, uunipeltiä tai tulikuumia leivoksia. Käytä aina suoja-
alustaa laskiessasi kuumia esineitä tasolle. Näin estät työtason vaurioitumisen. Pyri välttämään kiehuvan 
veden ja lämpimän ruoan läiskymistä ja joutumista työtasojen pinnoille. 

Puhdistus 

Poista työtason pinnalla oleva vesi pyyhkimällä taso kuivaksi. Puhdista työtaso vedellä ja miedolla 
pesuaineella. Älä käytä hankaavaa puhdistus- tai pesuainetta. Poista vaikeat tahrat pesuainetta ja pehmeää 
harjaa käyttämällä. Työtaso sietää useimpia kotitaloudessa käytettäviä kemikaaleja, myös sellaisia, jotka 
sisältävät alkoholia ja kosmeettisia aineita. Jotkut kemikaalit ja voimakkaat väriaineet voivat kuitenkin 
vahingoittaa sen pintaa. Jos työtason pinnalle roiskuu punaviiniä, mehutiivistettä tms. ruoka-aineita, 
väriainetta, kemikaaleja, voimakkaita valkaisuaineita tai puhdistusaineita, on ne heti pyyhittävä pois ja pinta 
pestävä huolella. 

Hoito-ohje 

Kuivaa aina tasolle roiskuvat nesteet välittömästi. 

Puhdista pinnat huolellisesti säännöllisin väliajoin. Näin pidät tasot kuin ”uusina”. 

Tarkista säännöllisesti tasojen liitoksissa ja seinän ja tason saumassa olevan silikonimassan kunto. 
Tarvittaessa poista vanha massa ja korvaa se uudella. 

Jos huomaat tasoissa muutoksia tai vikoja, puutu niihin heti ja korjauta ne tarvittaessa ammattilaisella. Näin 
ehkäiset vakavammat ongelmat.  

Naarmut 

Kiiltävät tasokuosit: Vältä keittiöastioiden yms. liikuttelua tasojen pinnoilla. Kiiltävissä tasokuoseissa 
naarmu näkyy selvemmin kuin normaaleissa tasokuoseissa. 

Normaalit tasokuosit: Työtaso kestää normaalin keittiöastioiden liikuttelun. Älä koskaan leikkaa työtason 
päällä, naarmuta sitä veitsellä tai terävällä esineellä. Käytä aina leikkuulautaa tai alustaa. 
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Puutasot 

 

Vahattuna toimitetun tason pinnat on käsitelty kahteen kertaan, reunat kahteen kertaan ja tausta yhteen 
kertaan. Käsittely on suositeltavaa uusia tarvittaessa. Huoltotarpeen tunnistaa, kun tason puhtaana 
pitäminen muuttuu vaikeammaksi tai vesi ei pisaroidu tason pinnalle. 

Katso liite 1, TopOil – puutasojen käsittely. 

Näillä toimilla vähennetään puulevyssä mahdollisesti syntyviä, olosuhteista johtuvia muodonmuutoksia. 

 

Valumarmorialtaat 

 

Puhdista allas tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella esim. nestemäisellä saippualla. HUOM! Hiovia 
puhdistusaineita ei saa käyttää. 

Voit kiillottaa altaan hienorakeisella kiillotusaineella ja vahalla (esim. autonhoitotuotteet sopivat 
tarkoitukseen). 

Säännöllisesti hoidettu tuote pysyy tyylikkäänä vuosia. 

Älä altista tuotetta hapoille, ammoniakkia sisältäville viemärinpuhdistusaineille, hiusten värjäysaineille tai 
kloriitille. 

Jos pintakerros jostain syystä naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se edellä annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Syvät naarmut voidaan ensin hioa varovasti hienolla vesihiomapaperilla (1500). 

Halutessasi voit myös käyttää valumarmorialtaille suunniteltua puhdistus- ja suoja-ainetta, joka puhdistaa 
naarmuttamatta, kiillottaa ja suojaa altaan. 

 

Ongelmatilanteet 
 

Jos kohtaan tuotteiden toimituksen, asentamisen tai käytön kanssa ongelmia, ole yhteydessä 
jälleenmyyjääsi.  

Palvelevat jälleenmyyjät auttavat sinua ongelmatilanteissa.  
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Osmo Color TopOil / puutasojen käsittely   Liite1 
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