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Komposiittialtaiden hoito-ohje 
Komposiittialtaan pinta on kestävä ja hygieeninen. Se saadaan pysymään kauniina ja puhtaana 
noudattamalla seuraavia ohjeita. Valkoinen allas vaatii erityistä huolellisuutta puhdistukseen. 

Puhdista allas jokaisen käyttökerran jälkeen vedellä ja nestemäisillä puhdistusaineilla, jotka eivät sisällä 
hioma-aineita. Pyyhi allas pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä ja käytön jälkeen kuivaa altaan 
pinta, koska kalkkisaostumat voivat värjätä pintaa. 

Kaikki tahrat ja viirut tulee puhdistaa heti niiden ilmestymisen jälkeen, jolloin lika ei ehdi pinttyä altaan 
pintaan. Altaan pinnalle jäänyt vesi saattaa kuivuessaan aiheuttaa harmaita kalkkijälkiä. Väriläikät vältetään 
kuivaamalla altaan pinta aina käytön jälkeen. 

Pinttyneiden likojen tai kalkkijäännösten poistamiseen käytä etikkaliuosta tai puhdistusainetta, joka sisältää 
etikkaa. Huuhtele puhdistuksen jälkeen runsaalla vedellä ja kuivaa pinta. 

Pinttynyt lika poistuu altaasta helpoiten pesemällä voimakkaasti altaan pohjaa pesusienellä (esim. 
ihmesieni tai Stala-pesusieni (tilattava lisävaruste). Kastele pesusieni ja purista liika vesi pois. Hankaa 
sienellä voimakkaasti. Älä käytä pesuaineita sienen kanssa. 

Kalkista, kahvista ja teestä syntynyt pinttynyt lika poistetaan kalkinpoistoaineella. Kalkinpoiston jälkeen 
allas on huuhdeltava ja kuivattava huolellisesti.  

Kalkinpoisto suositellaan tehtäväksi kerran kuukaudessa huoltotoimenpiteenä ja tarpeen mukaan 
useammin. 

Kromipinnoilta lian saa poistettua nestemäisillä puhdistusaineilla, vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä. 

Älä heitä kattiloita, pannuja tai teräviä metalliesineitä altaaseen! 

Altaan pinta kestää lämpötilaa 280C asti. Muista että keittiövälineet voivat olla jopa kuumempia, joten 
suosittelemme laittamaan kuumat kattilat, pannut ja muut keittiövälineet tähän tarkoitetuille laudoille 
ja alustoille. 

Hankausjauheet, hioma-aineita sisältävät pesuaineet ja teräsvillat saattavat naarmuttaa allasta. 

Älä jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastiaa altaaseen, sillä niistä voi jäädä jäljet 
altaaseen. 

 

 

Komposiittialtaiden hoitoon tarkoitettuja hoitoaineita ja puhdistusvälineitä löydät hyvin varustelluista 
tavarataloista sekä tietysti Keittiötukusta. 

 

 

 

 

 

 



Teräsaltaiden hoito-ohje 
Hoitamalla teräspintaa ja allasta hyvin, tuotteet kestävät hyvänä vuosikymmeniä. 
Ruostumaton teräs naarmuuntuu aina käytössä ja naarmut erottuvat aluksi uudessa, vasta 
käyttöönotetussa pinnassa. Käytön myötä pinta naarmuuntuu kauttaaltaan ja tason pinta himmenee. 
Yksittäiset naarmut eivät erotu enää tasosta. 

Puhdista ruostumaton teräspinta ennen käyttöönottoa. 
Pese tuote emäksisellä pesuaineella (pH yli 8). Huuhtele hyvin ja kuivaa pehmeällä liinalla. Näin poistat 
asennusaikaiset epäpuhtaudet altaan ja tason pinnalta. 

Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat altaan ja laskutason pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai 
sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäisiä pesuaineita. Puhdistuksen jälkeen huuhtele 
pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla 

Vaikeat tahrat (esim. pinttynyt lika, rasva, kahvi- ja teeläikät, suola- ja kalkkijäjet, pintaan tarttuneet 
ruostetahrat) saa ruostumattomasta teräksen pinnasta pois seuraavien keinojen avulla: 

1. Pese pinta hyvin emäksisellä puhdistusaineella (esim. Cif cream tai Universal stone) 
2. Anna pesuaineen vaikuttaa n. 15 minuuttia 
3. Puhdista pinta kevyesti hangaten taikasienellä tai puhdistusliinalla 
4. Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä ja kuivaa pinta 

Kuivuneet kalkkijäljet voi poistaa myös 25% etikkaliuoksella. Anna liuoksen vaikuttaa hetken aikaa, tämän 
jälkeen puhdista, huuhtele ja kuivaa pinta. 

Kun epäpuhtaudet on poistettu altaan pinnalta, muodostaa ruostumattoman teräksen sisältämä kromi 
yhdessä ilman hapen kanssa suojaavan passiivikalvon puhtaan pinnan päälle. 

Teräkseen tulevat pienet pintanaarmut eivät heikennä tuotetta. Pintaan muodostuva oksidikalvo suojaa 
pesupöytää/allasta. Kun pintaan tulee naarmuja, oksidikalvo uusiutuu ympäristön hapen vaikutuksesta. 

HUOM! Happamat aineet, kuten sitruunahappoa sisältävät keittiösaippuat, saattavat vaurioittaa 
teräksen pintaa kuivuttuaan (pH alle 6) 

Teräsvillat ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa, joten vältä niiden käyttöä. 

Älä jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastiaa altaaseen, sillä niistä voi jäädä jäljet 
teräksen pintaan. 

Ruostumattoman teräksen ominaisuus on, ettei siitä valmistettu tuote ruostu. Aika ajoin altaan pinnalla 
saattaa havaita ruostejälkiä. Nämä johtuvat ulkopuolisen aineen ruostumisesta altaan pinnalle (esimerkiksi 
ruokailuvälineet, kattilat tai pannut saattavat aiheuttaa näitä jälkiä). Itse allas ei siltikään ole ruostumassa ja 
nämä jäljet poistetaan kuten lika ja tahrat yllä olevien ohjeiden mukaisesti. 

 

 

Teräsaltaiden hoitoon tarkoitettuja hoitoaineita ja puhdistusvälineitä löydät hyvin varustelluista 
tavarataloista sekä tietysti Keittiötukusta. 

 

 



Valumarmorialtaiden hoito-ohjeita 
Evermitepintaisten ja perinteisten kiiltäväpintaisten valumarmorialtaiden hoito-ohje 
Puhdista allas tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella, esim. nestemäisellä saippualla. ÄLÄ KÄYTÄ 
HIOVIA PUHDISTUSAINEITA! 

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

Puhdista ja huolla tuotetta säännöllisesti niin se pysyy tyylikkäänä vuosia 

Älä altista tuotetta hapolle, ammoniakkia sisältäville aineille (esim. viemärinpuhdistusaineet), hiusten 
värjäysaineille tai kloriiteille. 

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 (lisävaruste, 
saatavana Keittiötukusta), joka puhdistaa naarmuttamatta, sekä kiillottaa ja suojaa altaan. 

Jos tuotteen pinta on vaurioitunut syvältä, kysy Keittiötukusta korjausainetta (lisävaruste). 

Mattapintaisten valumarmorialtaiden hoito-ohje 
Toisin kuin perinteiset valumarmorialtaan, mattapintaisen valumarmorialtaan voi puhdistaa 
hankaussienellä (saatavana hyvin varustelluista tavarataloista, sekä Keittiötukusta) 

Puhdista allas hankaussienellä ja tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella, esim. nestemäisellä 
saippualla. Huuhtele ja kuivaa pesun jälkeen. 

Älä altista tuotetta hapolle, ammoniakkia sisältäville aineille (esim. viemärinpuhdistusaineet), hiusten 
värjäysaineille tai kloriiteille. 

Syvät naarmut voidaan ensin hioa varovasti hienolla vesihiomapaperilla (1500) tai esim. vihreällä Scotch 
Brite -sienellä.  

Halutessasi voit myös käyttää valumarmorialtaille suunniteltua puhdistus- ja suoja-ainetta (lisävaruste, 
saatavana Keittiötukusta), joka puhdistaa ja suojaa altaan. 

Posliinialtaiden hoito-ohje 
Säännöllisesti hoidettu tuote pysyy tyylikkäänä pitkään. Puhdista allas säännöllisesti tavallisella 
puhdistusaineella. HUOM! Hiovia, voimakashappoisia tai vahvoja alkalisia puhdistusaineita ei saa käyttää. 

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

Jos pintakerros jostain syystä himmenee, kiillota ja vahaa se edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Halutessasi voit myös käyttää posliinialtaille suunniteltua puhdistus- ja suoja-ainetta, joka puhdistaa 
naarmuttamatta ja kiillottaa, sekä suojaa altaan (saatavana Keittiötukusta) 


