
 
HOITO JA PUHDISTUS 
 
Keittiökalusteisiin on valittu kestävät ja helppohoitoiset materiaalit. Kalusteiden puhdistuksessa 
tulee välttää hankaavien puhdistusaineiden sekä liuotteiden käyttöä. Myös voimakkaasti 
happamien tai emäksisten aineiden käyttöä tulee välttää, ellei jonkin tuotteen omissa ohjeissa 
neuvota toisin. Mikrokuitupyyhkeitä käyttäessä suosittelemme käyttämään myös suojakäsineitä. 
 
- Kalusteiden pintojen puhdistuksessa ja hoidossa käytettävät menetelmät, aineet ja välineet 

määräytyvät puhdistettavien pintamateriaalien mukaan. Pyyhintä pääsääntöisesti  pehmeällä 
ja kostealla liinalla, ei märällä. Märkäpyyhinnän jälkeen pinta on ehdottomasti kuivattava. 
 

- Kalustepinnoille roiskunut vesi tulee pyyhkiä HETI pois. Huomioithan myös kuivauskaapin 
täytön niin ettei märkä esine pääse kosketuksiin oven tai rungon pinnan kanssa vaan 
kuivaukseen käytetään ainoastaan metallisia kuivaustasoja. Etenkin kalusteiden ja ovien 
reunoissa ja liitoskohdissa nestemäiset aineet voivat imeytyä sisusmateriaaleihin mikäli 
pintoja ei kuivata huolellisesti. 
 

- Muista aina puhdistaa allaskaapin alapuoli ja ovien reunat. 
 

- Älä sijoita esim. kahvin- tai vedenkeitintä niin että niistä lähtevä höyry jää seinäkaapin 
rungot tai ovien alapintaan. 

 
- Kaikkia kalustepintoja puhdistettaessa on vältettävä hankaavien aineiden ja pesimien 

käyttöä, sekä vahvasti emäksisten puhdistusaineiden käyttöä. Puhdistuksessa ei myöskään 
tule käyttää aineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia tai valkaisevia ainesosia. 
Kaappien rungot ja laminaattityötasot voi puhdistaa normaaleilla kotitalouskäyttöön 
tarkoitetuilla nestemäisillä puhdistusaineilla. Kuivaa pinnat pehmeällä pyyhkeellä 
puhdistuksen jälkeen. 
 

- Kaikki kalusteovet puhdistetaan nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla kevyesti 
pyyhkimällä. Neutraalia pesuainetta voi hieman liuottaa veteen. Mikäli pinnoille tulee 
puhdistuksessa tai käytön aikana pisaroita/roiskeita, tulee pinnat välittömästi kuivata. 
 

- Ovien pintoja ei ole tehty kestämään mekaanista rasitusta, kuten esimerkiksi lattiapintoja. 
Ovet ja laatikot tulee avata vetimiin koskemalla siten, ettei ovipintoja rasiteta koruilla tai 
kynsillä. Huomioittehan että vedinurallisissa tuotteissa vedinura on kuluva osa. Hankaavia 
pesuaineita / -välineitä ei saa käyttää puhdistamiseen. 

 
- Massiivipuutasot suositellaan öljyttävän kaksi kertaa vuoden aikana. Puhdista tasot ja kuivaa 

pinnat. Mikäli tason pintaa joudutaan hiomaan, hio puun syyn suuntaisesti. Tasojen mukana 
on tullut tarkemmat ohjeet käsittelyä varten, säilytä ohjeet ja uusi käsittely toimitettujen 
ohjeiden mukaisesti.  

 
 
 



 
 
 
 
 
Pintojen yleispuhdistusohjeet materiaalien mukaan 
 
Melamiini 
Runko-osien (sivut, pohjat, katot, hyllyt, sokkelit) pintamateriaali on melamiini. Useissa ovissa 
pintamateriaali on melamiinin kaltainen mikrolaminaatti. Runkojen taustat ovat maalipinnalla. 
Neutraalia yleispesuainetta (pH 6-8) tai heikosti emäksistä puhdistusainetta (pH 8-10) annostellaan 
veteen tuotteen käyttöohjeen mukaan ja pesuaineliuokseen kostutetulla mikrokuituliinalla 
suoritetaan puhdistus. Pesuainetta käytettäessä pinnat pyyhitään vielä lämpimällä vedellä 
kostutetulla mikrokuituliinalla ja on varmistettava että pinta jää pyyhinnän jälkeen kuivaksi. 
Etenkin kiiltävät pinnat kannattaa kuivata aina kosteapyyhinnän jälkeen. 
 
Maali, pvc, lakka 
Maalattujen, lakattujen ja pvc-pintaisten kalusteovien puhdistus tulee suorittaa kuten runko-
osienkin, lämpimään veteen tai yleispesuaineliuokseen (pH 6-8) kostutetulla mikrokuituliinalla.  
Mikäli kalusteissa on öljyttyjä massiivipuukansia ja asennuksen tai tasojen uudelleenöljyämisen 
yhteydessä kosketetaan öljyisillä käsillä maaliovien pintoja, on öljytahrat pyyhittävä välittömästi 
pois. Tämä tulee tehdä sen vuoksi että kun öljy jää maalipinnalle, se alkaa imeytyä pinnan läpi eikä 
kohta lähde enää pois. Tasoöljy tulee pyyhkiä tuoreeltaan pois myös muista kalustepinnoista. 
 
Mikrolaminaatti, korkeapainelaminaatti 
Mikrolaminaatti- ja korkeapainelaminaattipintaisten ovien puhdistukseen soveltuvat hyvin 
neutraalit (pH 6-8) ja heikosti emäksiset (pH 8-10) puhdistusaineet käyttöohjeen mukaan 
laimennettuina. Puhdistusaineella puhdistetut pinnat pitää vielä pyyhkiä lämpimään veteen 
kostutetulla mikrokuituliinalla ja kuivata. Jos likaa ei ole paljon ja se ei ole pinttynyttä, 
puhdistukseen riittää lämpimään veteen kostutettu mikrokuituliina. 
 
Laminaattipintaiset työpöytäkannet kestävät kovaakin mekaanista kulutusta, valoa ja yleisimpiä 
kotitaloudessa käytettyjä aineita sekä heikkoja happoja ja lämpöä jopa +80 astetta. Laminaattipinta 
on yksi kiitollisimpia keittiömateriaaleja pitää puhtaana, olipa pinta sitten sileä tai struktuuripinta. 
Puhdistus tapahtuu kuten muidenkin kalustepintojen puhdistus, mutta jos tahra on vaikea, voidaan 
se poistaa laminaattipinnalta talousspriihin tai asetoniin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten 
(ei hangaten). Näitä aineita ei saa kuitenkaan käyttää puisen tai abs-muovisen kannenreunan 
puhdistukseen. Lakattu kannen puureuna tulee pitää aina kuivana. Kun työpöytäkanteen tulee 
upotettava pesuallas, on kosteuden pääsy kansirakenteeseen ehdottomasti estettävä silikonimassalla. 
 
Työpöytäkansien puhdistuksesta on ladattavissa oma ohje. Ohjeessa käsitellään 
yksityiskohtaisemmin eri tasopintojen puhdistusta, mm. laminaattipinnat, kivi- ja puupinnat, sekä 
kompaktipinnat. 


