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Hoito- ja puhdistusohjeet 
 
Tämä ohje koskee BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyä. 

1. Käyttöalue 

BerryAlloc Kitchen Wall on sisäkäyttöön tarkoitettu seinäverhouslevy olemassa olevalle 
seinäalustalle niin yksityiskoteihin kuin julkisiin tiloihin. 
BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyjä voidaan käyttää niin kuivissa tiloissa kuin märkätiloissa, 
kuten keittiössä (esim. ylä- ja alakaapiston välissä). 

2. Käyttö 

BerryAlloc Kitchen Wall on helppohoitoinen seinälevy jolla on pitkä elinikä ja hygieeninen pinta.  
Seinälevyjen eliniän säilyttämiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin ehkäistäkseen turhaa pinnan 
kuormitusta. 
 
Sisälämpötila ja suhteellinen ilmankosteus 
BerryAlloc Kitchen Wall seinälevy on valmistettu puukuitumateriaaleista johon huoneilmaston 
muutokset aina vaikuttavat. Seinälevyille ihanteellinen ilmasto on silloin kun huoneen 
suhteellinen ilmankosteus on 40-60 %  ja huoneenlämpö 19 ja 24 °C välillä. Mikäli suhteellinen 
ilmankosteus on liian alhainen voi seinälevy kuivua toispuolisesti jolloin voi syntyä 
mittamuutoksia.  

3. Puhdistus/hoito 

Puhdistus 
Käytä haaleassa vedessä kostutettua (nihkeää) mikrokuituliinaa. Mikäli puhdistusainetta halutaan 
lisätä veteen on silloin valittava synteettistä puhdistusainetta. Orgaaninen puhdistusaine jättää 
pintaan ohuen rasvakerroksen josta seuraa pinnassa näkyviä laikkuja kun pintaan koskettaa. 
Käytä, vesikuormitteisissa alueissa, puhdistusainetta joka soveltuu kalkinpoistoon.  
 
HUOM: Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusmenetelmiä (hankausnestettä/kovaa sientä) 
BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyn pinnalla!   
 
Vaikeat tahrat voi poistaa nihkeällä liinalla ja denaturoidulla spriillä tai mineraalitärpätillä. 
Mikäli kaakelikuviolla varustettuun BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyyn tulee kemikaaliroiskeita 
(etsaavalla ominaisuudella) voivat nämä aiheuttaa pieniä väripoikkeamia jyrsittyihin uriin. Poista 
tästä syystä nämä tahrat seinälevyltä heti kyseisen tahran ilmestymisen jälkeen. 
 
Reunoilla kovettunut tiivistysmassa/liima raaputetaan varovasti pinnasta muovilastan avulla, 
jonka jälkeen pinta puhdistetaan mineraalitärpätillä. 
 

Purettavuus 

BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyt voidaan irrottaa, mutta normaalisti ei udelleenasentaa. 
Vahingoittuneita seinälevyjä voidaan näin ollen tarvittaessa vaihtaa. 
 
BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyjen hävittäminen/kierrätettävyys käyttöturvallisuustiedotteen 
mukaan (www.berryalloc.com).  
 
 
 

http://www.berryalloc.com/
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4. Kuljetus ja varastointi 

BerryAlloc Kitchen Wall:in molemmat pinnat on suojattu foliolla. Tämän ansiosta tuote voidaan 
säilyttää ja kuljettaa ilman lämpötilarajoituksia, mutta tuote on suojattava sateelta, lumelta ja 
pitkäaikaiselta voimakkaalta valolta. Tuotteen reunat on suojattava kolhuilta. 

5. Terveys ja ympäristö 

BerryAlloc Kitchen Wall on testattu eurooppalaisten normien mukaan päästöjen ja 
myrkyllisyyden ja paloturvallisuuden osalta. 

6. Lisätiedot 

Lisätietoa BerryAlloc Kitchen Wall seinälevystä, tai muista BerryAlloc tuotteista, löytyy joko 
BerryAlloc esitemateriaalista tai käymällä kotisivullamme: www.berryalloc.com 
 

http://www.berryalloc.com/

