
KIVIKOMPOSIITTI
Puhdista pesuallas kostealla valkoisella sienellä tai liinalla, jossa on 
mietoa pesuainetta, kuten saippuaa tai astianpesuainetta. Jos altaas-
sa on pieniä naarmuja, voit käyttää valkoista Scotch-Brite-sientä. Hio 
pintaa pienin pyörivin liikkein. Syvempiä naarmuja voit hioa varovasti 
pois märkähiomapaperilla tai vihreällä Scotch-Britella. 

Voit korjata pieniä pintavaurioita valkoisella korjaussarjalla (ota 
yhteyttä INR:iin). Jotta pinta pysyy alkuperäisen kaltaisena, käytä 
korjaussarjassa olevaa hiomapaperia. Pesuallasta ei saa altistaa yli 
65-asteiselle vedelle, jotta altaaseen ei tule halkeamia. Älä altista 
pesuallasta hapoille, ammoniakille, kloriitille tai muille voimakkaasti 
syövyttäville aineille. Jos olet epävarma tuotteen sopivuudesta, 
kokeile sitä aina ensin pienelle alueelle. 

VESILUKOT
Suosittelemme säännöllistä 
vesilukkojen puhdistusta, jotta 
saat pois esim. saippuajäänteet 
ja hiukset, jotka voivat tukkia 
pesualtaan.

Älä käytä viemäripumppua tai 
viemärinpuhdistusainetta, koska 
ne voivat vahingoittaa pesual-
lasta.

Puhdista ovet ja rungot pesual-
taan tavoin kevyesti kostutetulla 
liinalla ja miedolla puhdistusai-
neella. Älä käytä huonekalujen 
kiillotusaineita, hiovia puhdistu-
saineita tai sieniä, ammoniakkia 
tai muita voimakkaita liuottimia. 

Olemme huolellisesti maalanne-
et tai lakanneet kaikki kaluste-
emme useita kertoja ennen 

kokoamista, jotta kaikki saumat 
olisivat tiiviitä eikä vesi pääsisi 
vahingoittamaan kalusteita. 
Mutta kaikella on rajansa. Vesi ja 
tahrat tulee poistaa heti kuivalla 
liinalla. Jos altistat puukalu-
steen päivittäin kosteudelle, 
siihen saattaa – vaikka se on 
valmistettu kosteutta kestävästä 
materiaalista ja pintakäsitelty 
useita kertoja – ajan mittaan tulla 

DEKTON®
Dekton-pöytätasot vaativat vain 
vähän hoitoa. Suosittelemme, 
että puhdistat ne säännöllisesti 
pehmeällä sienellä, män-
tysuovalla ja lämpimällä vedellä. 
Voit käyttää useimpia pH-neu-
traaleja puhdistusaineita. Vaike-
iden tahrojen poistaminen sujuu 
parhaiten niin, että peset pinnan 
puhdistusaineella hangaten 
sitä samalla hieman enemmän 
ja huuhtelemalla pinnan sitten 
lämpimällä vedellä.

CORIAN® 
Corian®-pöytätaso vaatii myös
huoltoa, mutta sen kauniina 
pitäminen on helppoa. Päivittäi-
seksi hoidoksiriittää, että pyyhit 
Corian®-pinnan kostealla liinalla 
ja vedellä. Suurin osatahroista 
ja rasvasta lähtee poisvedellä 
ja astianpesuaineella. Koko 
pinta on puhdistettava peru-
steellisesti aika ajoin, jotta kiilto 
säilyy tasaisena. Corian®-pinta 
voidaan korjata, jos se vaurioituu 
mekaanisesti.

 

pieniä kolhuja, joista kosteus 
pääsee tunkeutumaan läpi, saa 
puun turpoamaan ja aiheuttaa 
lakkapintaan halkeamia. Mutta 
kun olet valppaana ja kuivaat 
kriittiset alueet, kuten ovet, 
puukalusteesi kestää pitkään 
hyvänä. 

LAKATUT PUUPINNAT

PÖYTÄTASOT

PESUALLAS
POSLIINI
Posliinipesualtaassa on kova, lasitet-
tu ja kestävä pinta. Voit puhdistaa 
posliinin helpoimmin kevyesti 
kostutetulla liinalla ja miedolla 
puhdistusaineella. Älä käytä kovia 
hiovia aineita sisältäviä välineitä.

Vältä myös kaustista soodaa (natri-
umhydroksidi), koska se tuhoaa 
lasitetun pinnan. Posliiniin voi jäädä 
metalliesineiden kosketuksesta 
mustia viiruja. Viirut voi poistaa 
keraamisella pyyhekumilla.

KYLPYHUONEKALUSTEIDEN HOITO-OHJEET
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Kodin tiloista kylpyhuone joutuu kaikkein kovimmalle rasitukselle. Sen on kestettävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, 
ja se on samalla yksi kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uusit kylpyhuoneesi, haluat, 
että se pysyy kauniina ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoi-
toa ja huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta 
pitkä tuotetakuu pysyy voimassa. Takuu edellyttää nimittäin, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika 
on aiheutunut liasta tai kunnossapidon laiminlyönnistä.

PEILIT JA PEILIKAAPIT Käytä peileille ja lasipinnoille lasinpuhdistusainetta sekä puhdis-
tusliinaa. Alumiinipintojen puhdistukseen suosittelemme hieman 
kosteaa liinaa ja mietoa astianpesuaineseosta (1/8). Kromatut pinnat 
puhdistat hieman kostealla liinalla



Lasin pinnassa on suuri määrä 
mikroskooppisen pieniä huo-
kosia, joihin voi kerääntyä ajan 
mittaan likaa, saippuajäämiä ja 
saostumia, erityisesti jos asut 
alueella, jossa veden kalkkipito-
isuus on korkea. Lasia kannattaa 
siksi hoitaa säännöllisin väliajoin, 
jotta se säilyttää upean kirk-
kautensa. 

Tehokkain ja ympäristöystäväl-
lisin tapa pitää suihku puhtaana 
ja hyväkuntoisena on kuivata se 

aina käytön jälkeen kumilastalla 
tai pehmeällä liinalla. Näin vältyt 
turhilta kalkkisaostumilta. 

Pinttyneen lian poistoon suosi-
tellaan siihen tarkoitettuja puh-
distusaineita, joita on saatavilla 
päivittäistavarakaupoissa. Lue 
puhdistusaineen ohjeet ennen 
sen käyttöä varmistaaksesi, että 
aine sopii kyseiselle pinnalle.
Huomioi, että hiovia aineita 
sisältävät sienet tai puhdi-
stustahnat voivat naarmuttaa 

sekä lasia että metallia. Käsittele 
kuvioitua tai huurrettua lasia 
erityisen varovasti. Jos olet 
epävarma tuotteen sopivuu-
desta, kokeile sitä aina ensin 
pienelle alueelle. 

Myös talousetikka (enint. 
12-prosenttinen) tehoaa hyvin 
kalkkitahroihin. Hiero sitä pin-
taan, anna vaikuttaa, huuhtele 
pois puhtaalla vedellä ja kuivaa 
pehmeällä liinalla tai froteepyy-
hkeellä. 

Valumarmorin sileällä ja 
huokosettomalla pinnalla on 
gel-coat-suojakerros. Niin kauan 
kuin tämä suojakerros säilyy 
ehjänä, materiaali pysyy kauni-
ina ja hyväkuntoisena. Puhdista 
siksi pinta kostutetulla liinalla tai 
erittäin miedolla, nestemäisellä 

puhdistusaineella. 
Kiillon lisäämiseksi voit käyttää 
kiillotusainetta tai autovahaa, 
jossa ei ole hiovia aineita. Nou-
data tuotteen ohjeita. Kun toistat 
käsittelyn säännöllisesti, pinta 
pysyy monta vuotta uudenveroi-
sena. 

Suihkuseinissä, joiden nostosa-
ranat ovat mallia 2012 tai sitä 
vanhemmat, liikkuvat osat täytyy 
voidella vedenkestävällä rasvalla 
noin kerran vuodessa. Rasva on 
tilattavissa INR-jälleenmyyjiltä. 

Tiivistelistat ovat kuluvia osia, 
joita normaali tuotetakuu ei 
koske. Tiivistelista voidaan tarvit-
taessa vaihtaa erittäin helposti. 
Voit tilata sopivan ServiceKit-tar-
vikepaketin ja muita varaosia 
INR-jälleenmyyjältä. 

SUIHKUSEINIEN JA -KAAPPIEN HOITO-OHJEET

VALUMARMORISET SUIHKUALTAAT

MUU KUNNOSSAPITO

Älä koskaan käytä happoja, am-
moniakkia, voimakkaita puhdistu-
saineita, hiovia aineita, kloriittia tai 
kaustista soodaa altaan puhdista-
miseen. Terävien esineiden käyttö 
altaassa voi vahingoittaa pinta-
kerrosta. 

SUIHKULASI JA PROFIILIT TAI HELAT

Kodin tiloista kylpyhuone joutuu kaikkein kovimmalle rasitukselle. Sen on kestettävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, 
ja se on samalla yksi kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uusit kylpyhuoneesi, haluat, 
että se pysyy kauniina ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoi-
toa ja huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta 
pitkä tuotetakuu pysyy voimassa. Takuu edellyttää nimittäin, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika 
on aiheutunut liasta tai kunnossapidon laiminlyönnistä.
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Pyyhekuivaimen ulkoinen me-
tallipinta on suositeltavaa puh-
distaa tarvittaessa pehmeällä 
liinalla. Puhdistuksessa voidaan 
käyttää tarpeen mukaan mietoa 
saippualiuosta tai astianpesuai-
netta. 
Lika- ja kalkkitahrat poistat hel-
poiten tarkoitukseen sopivalla 
puhdistusaineella. Lue ohjeet 
huolellisesti. Kokeile puhdi-
stusainetta aina ensin pienelle 
alueelle. 

Myös talousetikka (enint. 
12-prosenttinen) tehoaa hyvin 
kalkkitahroihin. Hiero sitä pin-
taan, anna vaikuttaa, huuhtele 
pois puhtaalla vedellä ja kuivaa 
pehmeällä liinalla tai froteepyy-
hkeellä. 
Huuhtele puhtaaksi ja kuivaa 
liinalla tai froteepyyhkeellä.
Vältä aina liuottimien, kovien 
hankaussienien ja hiovia aineita 
sisältävien hankausjauheiden 
käyttöä. 

Älä myöskään suihkuta pyyhe-
kuivaimen päälle suuria määriä 
vettä kovalla paineella. 

PYYHEKUIVAIMIEN HOITO-OHJEET

METALLIPINNAT

Kodin tiloista kylpyhuone joutuu kaikkein kovimmalle rasitukselle. Sen on kestettävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, 
ja se on samalla yksi kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uusit kylpyhuoneesi, haluat, 
että se pysyy kauniina ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoi-
toa ja huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta 
pitkä tuotetakuu pysyy voimassa. Takuu edellyttää nimittäin, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika 
on aiheutunut liasta tai kunnossapidon laiminlyönnistä.
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HANOJEN HOITO-OHJEET
Kodin tiloista kylpyhuone joutuu kaikkein kovimmalle rasitukselle. Sen on kestettävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, 
ja se on samalla yksi kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uusit kylpyhuoneesi, haluat, 
että se pysyy kauniina ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoi-
toa ja huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta 
pitkä tuotetakuu pysyy voimassa. Takuu edellyttää nimittäin, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika 
on aiheutunut liasta tai kunnossapidon laiminlyönnistä.

ULKOISET METALLIPINNAT 
Suosittelemme kuivaamaan 
hanat usein, jotta ne säilyvät uu-
denveroisina. Näin saippua- ja 
kalkkijäämät eivät tartu pintaan 
niin helposti eikä sinun tarvitse 
käyttää ympäristöä kuormittavia 
aineita. Viikkosiivouksessa on 
suositeltavaa käyttää pehmeää 
liinaa ja mietoa saippualiu-
osta tai muuta nestemäistä, 
pH-neutraalia puhdistusainetta. 
Huuhtele sen jälkeen puhtaalla 
vedellä ja kuivaa pehmeällä, 
kuivalla liinalla.

EHKÄISE KALKKISAOSTUMAT 
Jotta kalkki ei pääsisi tarttuma-
an pintoihin, vedä peukalolla 
säännöllisin väliajoin suihkusuut-
timen tai suihkusiivilän kumio-
sien päältä. Poista tarttunut lika, 
kalkki ja saostumat tarkoituk-
seen sopivalla puhdistusaineel-
la. Lue puhdistusaineen ohjeet 
huolellisesti. Myös talousetikka 
(enint. 12-prosenttinen) tehoaa 

hyvin kalkkitahroihin. Hiero sitä 
pintaan, anna vaikuttaa, huuh-
tele pois puhtaalla vedellä ja 
kuivaa pehmeällä liinalla tai fro-
teepyyhkeellä. Voit myös poistaa 
kalkin suihkusuuttimesta tai koko 
suihkusiivilästä upottamalla sen 
hetkeksi etikkakylpyyn.

VALITSE PUHDISTUSAINE 
HUOLELLA
Vältä kovien hankaussienien ja 
hiovia aineita sisältävien puhdis-
tusaineiden käyttöä, koska ne 
voivat vaurioittaa pintakäsittelyä 
pysyvästi. Älä myöskään koskaan 
käytä happoja tai kloori- tai al-
koholipitoisia puhdistusaineita, 
sillä ne voivat aiheuttaa pintaan 
ikävännäköisiä läiskiä ja vau-
rioita. Jos käytät tällaisia aineita 
hanan lähellä, huolehdi siitä, 
että suojaat hanan roiskeilta. Älä 
myöskään suihkuta puhdistusai-
netta suoraan hanaan, sillä sen 
sisäpuoliset osat voivat vaurioi-
tua. On epätodennäköistä, että 

hanan jokin osa tarvitsisi voitelua, 
mutta jos niin käy, käytä ainoasta-
an silikonirasvaa. 

ESTÄ JÄÄTYMINEN
Älä kuljeta hanaa tai säilytä sitä 
talvella tiloissa, joissa on jääty-
misriski, koska hanassa olevat 
vesijäämät voivat jäätyä.
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PESUALLASHANAT JA SUIHKUHANAT



SUIHKUTILAN SÄILYTYSRATKAISUJEN HOITO-OHJEET
Kylpyhuone on luultavasti kodin vaativin tila. Sen on kestettävä sekä kosteutta että päivittäistä kulutusta, ja se on samalla yksi 
kodin tiloista, joiden puhtaana pitämiseen käytämme eniten energiaa. Kun uusit kylpyhuoneesi, haluat, että se pysyy kauniina 
ja uudenveroisena mahdollisimman pitkään. Siksi kylpyhuoneen sisustus tarvitsee hieman erityistä hoitoa ja huolenpitoa, 
jotta siitä olisi iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Kunnossapito ja säännöllinen hoito ovat myös tärkeitä, jotta pitkä tuotetakuu 
pysyy voimassa. Takuu edellyttää, että hoito-ohjeita on noudatettu, eikä korvausta suoriteta, jos vika on aiheutunut liasta tai 
kunnossapidon laiminlyönnistä.
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SUIHKUTILAN CASE- JA NEST-SÄLYTYSRATKAISUT

METALLI- JA AKRYYLIPINNAT
Suosittelemme kuivaamaan 
suihkutilan säilytysratkaisut 
usein, jotta ne pysyvät uuden-
veroisina. Näin saippua- ja 
kalkkijäämät eivät tartu pintaan 
niin helposti eikä sinun tarvitse 
käyttää ympäristöä kuormittavia 
aineita. Viikkosiivouksessa on 
suositeltavaa käyttää pehmeää 
sientä tai liinaa ja mietoa saippu-
aliuosta tai muuta nestemäistä, 
pH-neutraalia puhdistusainetta. 
Huuhtele sen jälkeen puhtaalla 
vedellä ja kuivaa pehmeällä, 
kuivalla liinalla. 

EHKÄISE KALKKISAOSTUMAT
Poista tarttunut lika, kalkki 
ja saostumat tarkoitukseen 
sopivalla puhdistusaineella. 
Lue puhdistusaineen ohjeet 
huolellisesti. Myös talousetikka 
(enint. 12-prosenttinen) tehoaa 
hyvin kalkkitahroihin. Hiero 
sitä pintaan, anna vaikuttaa, 
huuhtele pois puhtaalla vedellä 

ja kuivaa pehmeällä liinalla tai 
froteepyyhkeellä. 
 
VALITSE PUHDISTUSAINE 
HUOLELLA
Vältä kovien hankaussienien ja 
hiovia aineita sisältävien puhdis-
tusaineiden käyttöä, koska ne 
voivat vaurioittaa pintakäsittelyä 
pysyvästi. Älä myöskään koskaan 
käytä happoja tai kloori- tai 
alkoholipitoisia puhdistusai-
neita, sillä ne voivat aiheuttaa 
pintaan ikävännäköisiä läiskiä 
ja vaurioita. Jos käytät tällaisia 
aineita suihkutilan säilytysjärjes-
telmien lähellä, huolehdi siitä, 
että suojaat hanan roiskeilta. 

Kaikki metallipinnat on suosi-
teltavaa puhdistaa tarvittaessa 
pehmeällä liinalla. Puhdistuk-
sessa voidaan käyttää mietoa 
saippualiuosta tai astianpesuai-
netta.

Lika- ja kalkkitahrat poistat hel-
poiten tarkoitukseen sopivalla 
puhdistusaineella. Lue ohjeet 
huolellisesti.

Myös talousetikka (enint. 
12-prosenttinen) tehoaa hyvin 
kalkkitahroihin. Hiero sitä pin-
taan, anna vaikuttaa, huuhtele 
pois puhtaalla vedellä ja kuivaa 
pehmeällä liinalla tai froteepyy-
hkeellä.

Vältä aina liuottimien, kovien 
hankaussienien ja hiovia aineita 
sisältävien hankausjauheiden 
käyttöä.

Jos olet epävarma tuotteen 
sopivuudesta, kokeile sitä aina 
ensin pienelle alueelle.

SUIHKUTILAN PILE-SÄILYTYSRATKAISU


