KOMPOSIITTIALTAAT:
Komposiittialtaan pinta on kestävä ja hygieeninen. Se saadaan pysymään kauniina ja puhtaana
noudattamalla seuraavia ohjeita. Valkoinen allas vaatii erityistä huolellisuutta puhdistukseen:
1. Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pöydän pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai
sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä, sientä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän
jälkeen huuhtele pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. HUOM! Kaikki tahrat ja viirut
tulee puhdistaa heti niiden ilmestymisen jälkeen, jolloin lika ei ehdi pinttyä kiinni altaan pintaan.
2. Altaan pinnalle jäänyt vesi saattaa kuivuessaan aiheuttaa harmaita kalkkijälkiä. Puhdista allas
nestemäisellä astianpesuaineella, huuhtele ja kuivaa. Väriläikät vältetään kuivaamalla altaan pinta
aina käytön jälkeen.
3. Hankausjauheet, hioma-aineita sisältävät pesuaineet ja teräsvillat saattavat naarmuttaa allasta.
Käyttäessäsi valkaisuainetta sisältävää pesuainetta huuhtele allas hyvin. 4. Pinttynyt lika poistuu
altaasta helpoiten pesemällä voimakkaasti altaan pohjaa taikasienellä (esim. Akro, taikasieni),
taikasienen käyttöohjeen mukaisesti. 5. Kalkista, kahvista ja teestä syntynyt lika poistetaan
kalkinpoistoaineella. Kalkinpoiston jälkeen allas on huuhdeltava huolellisesti. Kalkinpoisto
suositellaan tehtäväksi kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

TERÄSALTAAT:
Stalan pesupöydät ja -altaat valmistetaan korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä.
Ruostumaton pinta on kestävä, hygieeninen ja helppo puhdistaa. Perussääntö: pese,
huuhtele, kuivaa.
PUHDISTUS
Päivittäiseen puhdistukseen soveltuu tavallinen käsitiskiaine, esim. Fairy.
Pinttyneeseen likaan, rasvatahroihin, ruostepilkkuihin tehoaa parhaiten hyvin emäksinen
puhdistusaine (ph 12-13), esim. Cif Cream tai Universal Stone. Muista suojata käsien iho
siivouskäsineillä.
Anna aineen vaikuttaa teräksen pinnalla noin 15 minuuttia, jonka jälkeen
pinta hangataan huolellisesti keittiösienellä tai tiskiharjalla. Lopuksi huuhdotaan
huolellisesti vedellä ja kuivataan pyyheliinalla tai talouspaperilla.
Jos käytössäsi on tasoon upotettu allas, huolehdi tason ja altaan välisen rajapinnan
säännöllisestä puhdistamisesta. Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai teräsvillaa,
sillä ne naarmuttavat tasoa. Hankaa tason pintaa tuotteen pituussuuntaisesti. Altaiden
sisäpinnalla hankausliike on pyörivä.
NAARMUT
Ruostumaton teräs naarmuuntuu aina käytössä ja naarmut näkyvät häiritsevimmin
uudessa, vasta käyttöön otetussa pinnassa. Käytön myötä pinta naarmuuntuu kauttaaltaan
ja kun tason pinta hieman himmenee, eivät yksittäiset naarmut erotu enää tasosta.
Kuvioidussa pinnassa naarmut eivät erotu niin selvästi kuin sileässä pinnassa.

Naarmut eivät estä tuotteen käyttöä, vaan ovat lähinnä esteettinen haitta. Tasoa / allasta
tulee käyttää normaalisti eikä naarmuuntumista kannata varoa - tuotteen pinta patinoituu
ajan mittaa melko tasaisisti. Naarmuuntumisesta huolimatta ruostumaton teräs on suosittu,
kestävä ja hygieeninen materiaali paljon kokkaavan keittiöissä.
Säännöllisellä puhdistuksella on tärkein merkitys pinnan ulkonäölle tulevien vuosien
aikana. Puhdista pinta säännöllisesti hoito-ohjeen mukaan, älä käytä puhdistuksessa
hankausjauheita tai teräsvillaa.
RUOSTE
Ruostumaton teräs ei ruostu. Mikäli altaan pinta näyttää ruosteiselta, johtuu se
ulkopuolisen aineen ruostumisesta altaan pinnalla. Tämä tahra, kuten muutkin vaikeat
likatahrat, poistetaan puhdistamalla pinta hyvin emäksisellä puhdistusaineella (ph 12 13), esim. Cif Cream tai Universal Stone. Anna vaikuttaa 15 minuuttia ja tarvittaessa
hankaamalla huolellisesti, jotta tahra irtoaa. Huuhtele hyvin ja anna kuivua rauhassa.
Toista käsittely tarvittaessa. Puhtaaseen rst-pintaan muodostuu hapen vaikutuksesta
pintaa suojaava oksidikalvo.
Älä jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastiaa tasolle pitkäksi aikaa, sillä
ne jättävät ruosteisen jäljen terästasoon. Vältä myös happamien pesuaineiden käyttöä,
esim. osassa keittiösaippuoita saattaa olla sitruunahappoa, mikä aiheuttaa
syöpymäjälkiä teräspinnan päälle kuivuttuaan. Jos kuitenkin happamia pesuliuoksia
käytetään, huuhtele erittäin huolellisesti ja kuivaa tuote käytön jälkeen välittömästi.

