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Uudenaikaiset saniteettitilojen ja keittiöiden hanat, suihkut, varusteet, pesupöydät, ammeet ja 
lämpöpatterit on tänä päivänä tehty hyvin erilaisista materiaaleista, jotta markkinoiden 
muotoilulle ja toiminnallisuudelle asettamat tarpeet täytettäisiin. Tuotteiden asianmukaisesta 
puhdistuksesta ja ylläpidosta on tärkeä huolehtia, jotta tuotteet säilyvät kauniina ja 
käyttökuntoisina pitkään. 
 

 
 
 
Vaurioiden ja reklamaatiotilanteiden välttämiseksi täytyy sekä käytössä että 
puhdistuksessa ottaa huomioon seuraavat:   

• Käytä vain puhdistusainetta, joka on nimenomaan tarkoitettu tätä käyttötarkoitusta 
varten. 

• Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät suolahappoa, 
muurahaishappoa, kloorivalkaisulipeäpitoista ainetta tai etikkahappoa, sillä ne 
voivat aiheuttaa huomattavia vahinkoja. 

• Fosforihappopitoisia puhdistusaineita voi käyttää vain rajoitetusti. 
• Puhdistusaineiden sekoittaminen keskenään on kielletty. 
• Älä koskaan käytä hiovasti vaikuttavia puhdistusaineita tai laitteita, kuten 

soveltumattomia puhdistusjauheita, karkeita pesusieniä tai mikrokuituliinoja. 
• Puhdistusaineiden valmistajien ohjeita on ehdottomasti noudatettava. 
• Puhdistus tulee suorittaa annetun puhdistusaineen annostelun, vaikutusajan, 

puhdistuskohteen ja tarpeiden mukaisesti. 
• Kalkkiutumisen ennaltaehkäisemiseksi puhdistaminen tulee suorittaa säännöllisesti. 
• Käyttäessäsi suihkutettavia puhdistusaineita, älä suihkuta puhdistusainetta 

suoraan tuotteen pintaan, vaan liinalle, jolla puhdistat. Ruiskesumu saattaa päästä 
tuotteiden saumojen ja rakojen sisään ja näin ollen aiheuttaa vaurioita. 

• Puhdistuksen jälkeen huuhtele kauttaaltaan runsaalla puhtaalla vedellä 
poistaaksesi puhdistusaineen mahdolliset jäännökset. 

• Höyrypuhdistimien käyttö ei ole sallittua. Korkeat lämpötilat voivat vaurioittaa tuotteita. 
• Tuotteiden alla esimerkiksi allaskaapissa ei saa säilyttää puhdistusaineita tai 

kemikaaleja, sillä pakkauksista haihtuvat aineet voivat vahingoittaa tuotteita 
altapäin. 
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Säännöllinen puhdistus avainasemassa 
Kehonhoitotuotteiden, kuten nestesaippuoiden, shampoiden ja suihkugeelien jäännökset 
voivat aiheuttaa vaurioita tuotteen pintaan, jos ne saavat vaikuttaa pitkiä aikoja. Huuhtele siis 
suihkut ja hanat aina vedellä käytön jälkeen huolellisesti puhtaaksi ja muista säännöllinen 
puhdistus. 
 
 
QuickClean kalkinpoisto 
QuickClean -käsitoiminen kalkinpoistojärjestelmä on helppo käyttää: hiero sormella 
poresuuttimen silikonilamelleja ja vedentulo on taas esteetön. (kuva 1) 
Suihkuissa hiero silikonisuuttimia sormella ja suihku toimii taas normaalisti. (kuva 2) 
 

 
 
 
Tärkeää 
Jos pinnat pääsevät kuitenkin vahingoittumaan, on vahingoittuneet osat vaihdettava, sillä ne 
voivat aiheuttaa loukkaantumisia. Jos pinnat ovat jo vahingoittuneet, puhdistusaineiden 
käyttäminen laajentaa vahingoittumista. Takuumme ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat 
epäasianmukaisesta käsittelystä tai näiden ohjeiden laiminlyömisestä. 
 

 

 


