
KUNNOSSAPITO



MITEN HUOLTAA GRANIITTI-TYÖTASOT?

Graniitti-kivitasot valmistetaan maasta louhitusta graniitista, joka leikataan sopivaan mittaan. Reunat sekä pinnat käsitellään valmiiksi 
tehtaallamme. Graniittitasot ovat kuumankestäviä ja pysyvät säännöllisellä huollolla pitkään käyttökelpoisina. Graniitti on väriltään ja 
kuvioltaan ainutlaatuinen luonnonmateriaali. 

Graniitti-kivitason korkeakiiltoinen pinta antaa jo itsessään hyvän suojan normaaliin päivittäiseen käyttöön. Säilyttääksesi tuotteen 
upean ulkoasun ja vuosien uudenveroisuuden, pyydämme sinua tutustumaan seuraaviin yksinkertaisiin hoito-ohjeisiin.

Jokapäiväinen puhdistus
Jokapäiväiseen puhdistukseen suosittelemme käyttämään kosteaa (mikrokuitu) liinaa, lämmintä vettä ja tarvittaessa pH-neutraalia, 
kevyen emäksistä (pH 8-10) tai kevyen hapanta (pH 4-6) puhdistusainetta. Erityisen sopiva olisi luonnolliselle kivelle tarkoitettu puh-
distusaine. Älä käytä hankaavia, vahvoja happamia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusvälineitä. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät 
hioma-aineita. Hiomatahnat saattavat vahingoittaa tason pintaa. 

Tahrojen välttäminen ja poisto 
Suojaa työtasoa tahroilta. Tahrat tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti talouspaperilla, vedellä ja pesuaineella, jotta lika ei kuivuisi 
eikä imeytyisi kiveen. Vältä kemikaalien sekä syövyttävien aineiden joutumista tasolle.

Vaikeiden tahrojen poistoon on käytettävä luonnonkiven puhdistukseen tarkoitettuja välineitä ja aineita. Erikoisaineiden käytön jäl-
keen on työtasoja pestävä uudelleen vedellä ja pesuaineella. Sopivat välineet ja erikoisaineet löydät www. nerostein.fi tai oman kivi-
tasosi toimittajalta.

Lämpövaurioiden ja naarmujen välttäminen
Luonnontuotteena graniitti on kuumuudenkestävä. Suosittelemme kuitenkin pannualustan käyttöä nostettaessa kuumia kattiloita 
liedeltä tai uunista tasolle. 
Graniitti ei ole helposti naarmuuntuva materiaali. Suosittelemme kuitenkin käyttämään aina leikkuulautaa. Jatkuva veitsen ja muiden 
terävien esineiden käyttö työtasolla esim. leikkaamiseen voi johtaa pinnan kiillon menettämiseen. Huom! Erityisesti metalliesineet 
voivat vahingoittaa matta- ja nahkapintaisen graniittitason pintaa.

Pitkäaikainen huolto
Kaikki tasot ovat kestävyyden lisäämiseksi käsitelty jo tehtaalla kyllästysaineella estääkseen nesteiden imeytymistä kiveen. Käytöstä ja 
graniitin tyypistä riippuen suosittelemme käsittelyä 1-2 vuoden välein luonnonkivelle tarkoitetulla erikoiskyllästysaineella. Vaaleansä-
vyisiä graniittipintoja on käsiteltävä kerran vuodessa, tummansävyisempiä 1-2 vuoden välein. Sopivat välineet ja erikoisaineet löydät 
www. nerostein.fi tai oman kivitasosi toimittajalta.

HUOMIOITAVAA!
Emme suosittele työtason päälle kiipeämistä tai istumista missään olosuhteissa, koska tasoon voi syntyä halkeamia.



MITEN HUOLTAA KVARTSI-TYÖTASOT?

Kvartsitasot on teollisesti puristamalla valmistettu tasomateriaali. Se koostuu 93-prosenttisesti luonnonkvartsista. Loppuosa on si-
dosaineita kuten hartsia, sekä tehosteeksi lisättyjä elementtejä (lasi, peilin siruja sekä väriaineita). Tehtaallamme kvartsitasot leikataan 
sopivaan mittaan sekä reunat ja pinta käsitellään. Kvartsitasojen etuna on laaja värisävyjen saatavuus verrattuna graniittiin.

Kvartsitasot ovat kestäviä, helppohoitoisia ja pysyvät säännöllisellä huollolla kauan käyttökelpoisina. Säilyttääksesi tuotteen upean ul-
koasun ja vuosien HUOMIOITAVAA!
Emme suosittele työtason päälle kiipeämistä tai istumista missään olosuhteissa, koska tasoon voi syntyä halkeamia.

MITEN HUOLTAA MARMORI-TYÖTASOT?

Marmori on täysin luonnollinen, väriltään ja kuvioltaan ainutlaatuinen materiaali. Työtaso valmistetaan maasta louhitusta marmorista, 
joka leikataan sopivaan mittaan ja reunat ja pinta käsitellään valmiiksi tehtaallamme.

Marmoritason huokoisuudesta johtuen on erityisen tärkeää noudattaa käyttöön ja huoltoon annettuja ohjeita. Säilyttääksesi tuot-
teen upean ulkoasun ja vuosien uudenveroisuuden, pyydämme sinua tutustumaan seuraaviin yksinkertaisiin hoito-ohjeisiin.

Jokapäiväinen puhdistus
Jokapäiväiseen puhdistukseen suosittelemme käyttämään kosteaa (mikrokuitu) liinaa, lämmintä vettä ja tarvittaessa pH-neutraalia, 
kevyen emäksistä (pH 8-10) tai kevyen hapanta (pH 4-6) puhdistusainetta. Erityisen sopiva olisi luonnolliselle kivelle tarkoitettu puh-
distusaine. Älä käytä hankaavia, vahvoja happamia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusvälineitä. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät 
hioma-aineita. Hiomatahnat saattavat vahingoittaa tason pintaa.

Tahrojen välttäminen ja poisto 
Marmori on huokoinen materiaali. Siksi työtasoissa tulee välttää tahroja ja niiden kuivumista kiinni pintaan. Vältä kemikaalien ja syö-
vyttävien aineiden joutumista tasolle.


