
M O N T A G E  E T  E N T R E T I E N  D E S 

DES PLANS DE TRAVAIL CORE 10+

Au cas où vous devriez faire une réclama-
tion concernant le produit livré, celle-ci serait 
à adresser à votre revendeur, ceci avant de 
commencer le montage et au plus tard 8 jours 
après réception de la marchandise.

Les plans de travail déjà montés seront con-
sidérés comme ayant été acceptés. Les défauts 
visibles et les manques ne seront par conséquent 
pas couverts par la garantie du produit. 

CONTRÔLER LE PLAN DE TRAVAIL À RÉCEPTION

TR AN S PORT E T STOCK AGE

Pour soulever et trans-
porter le plan de travail, 
toujours procéder avec le 
plateau dressé sur un bord 
de la longueur. Le plateau 
ne doit jamais être porté 
couché.

Les plans de travail 
doivent être installés 
dans les 8 jours suivant 
la réception. Jusque là, ils 
doivent être conservés 
dans leur emballage de 
transport. Les plateaux 
doivent être acclimatés au 
minimum 24 heures avant 
leur installation. Le local 
doit être chauffé à 20 de-
grés et l›humidité de l›air 
doit être d’env. 50%.

Les découpes ou 
orifices éventuels ne 
peuvent en aucun cas 
être utilisés comme « 
poignées ».

Core est un matériau composite à base d’ingré-
dients acryliques (env. ¼) de haute qualité et de 
minéraux naturels (hydroxyde d’aluminium) (env. 
¾), fournis par un producteur allemand réputé.

La plaque composite de 10 mm est compacte. 
Cette plaque peut être fabriquée en 20-30-40-
60 mm.

INFORMATION S GÉNÉR ALES  À PROPOS DE CORE 10+
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A S E N N U S  J A  H U O L T O : 

CORE 10+ 

Jos haluat reklamoida toimitetusta tuotteesta, 
tee reklamointi jälleenmyyjällesi ennen asen-
nusta viimeistään kahdeksan päivän kuluessa 
tavaran vastaanottamisesta.

Asennetut pöytälevyt katsotaan ostajan hy-
väksymiksi. Näkyvät viat ja puutteet eivät 
asennuksen jälkeen kuulu enää takuun piiriin. 

PÖYTÄLEVYT TARKISTA PÖYTÄLEVY HETI VASTAANOTETTAESSA

KU LJE TU S JA  SÄ I LY T YS

Pöytälevyä tulee aina 
nostaa ja kantaa pitkältä 
sivulta. Levyä ei saa kos-
kaan kantaa vaaka-asen-
nossa.

Pöytälevyt on asennet-
tava kahdeksan päivän 
kuluessa niiden vas-
taanottamisesta. Ennen 
asennusta levyt tulee 
säilyttää kuljetuspakka-
uksessaan. Levyt on tuo-
tava asennusympäristön 
lämpötilaan vähintään 24 
tuntia ennen asennusta. 
Huoneenlämpötilan tulee 
olla 20 astetta ja ilman-
kosteuden noin 50 %.

Levyn mahdollista lovea 
tai reikää ei saa missään 
tapauksessa käyttää 
»kantokahvana«.

Core on tunnetun saksalaisen valmistajan kom-
posiittimateriaalia, josta noin 1/4 on korkealaa-
tuista akryylia ja 3/4 luonnonmineraaleja (alumii-
nihydroksidia).

10 mm:n komposiittilevy on kompakti. Levyn 
paksuudeksi voidaan saada 20-30-40-60 mm.

YLE I STÄ T I E TOA CORE 10+ - LE V YSTÄ
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Yli 10 mm paksut Core-pöytälevyt valmistetaan 
alapuolelle asennetuilla listoilla varustettuina. 
Nämä listat on piilotettu Core-levyjen etureu-
naan.

Poraa levyn kiinnittämistä varten kaapin yläosan 
etu- ja takareunaan 6 mm:n reikä. Pöytälevy on 
kiinnitettävä vähintään 600 mm:n välein pituus-
suunnassa.

Pöytälevy kiinnitetään keittiöelementteihin 
etukäteen porattuja ruuvinreikiä hyödyntämällä. 
Pöytälevy pidetään mahdollisesti kiinni ruuvipuri-
stimilla kiinnityksen aikana, mutta muista suoja-
palikat, ettei levyn pinta vaurioidu.

Tasoon integroitujen keittolevyjen asennusta 
varten saumaus tulee suorittaa koko keittolevyn 
ympäriltä. Varmista, että saumausmassaa on 
tarpeeksi ja sauma voidaan levittää tasaisesti 
ympärille. Saumausmassaa voidaan tilata samalla 
keittolevyn kanssa.

Päätä asennus aina pöytälevyn puhdistukseen. 
Katso puhdistusohjeet.

KOMPAKTIEN CORE 10+ - PÖY TÄLE V Y JEN ASENN U S

Tarkista vesivaa›an avulla ennen asennusta, että 
asennetut keittiöelementit ovat vaakasuoras-
sa ja suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Jos 
pieniä tasoeroja esiintyy, saumakohtia voi olla 
vaikea saada sopimaan yhteen. Siinä tapaukses-
sa voit käyttää sopivankokoista vanerinpalaa tai 
vastaavaa.

Pöytälevysarja asetetaan irrallisena keittiöele-
menttien päälle, jotta varmistetaan mittojen ja 
kulmien sopivuus. Sen jälkeen pöytälevy otetaan 
pois keittiöelementtien päältä. Jos pöytälevy ei 
sovi, ota heti yhteyttä jälleenmyyjääsi. Huomaa: 
Kaikki kulmat ovat 90 astetta, jollei muusta ole 
sovittu.

Varmista aina, että seinään on aina vähintään 
3 mm:n etäisyys molemmista takareunoista ja 
päistä joustavaa saumaa varten.

On ehdottoman tärkeää välttää asennetun levyn 
alaspäin taittumista. Siksi levyn on oltava tuettu 
600 mm:n välein.

ENNEN ASENNUSTA

Core-pöytälevyt voidaan yhdistää lähes nä-
kymättömästi. Liitoksen suorittajan tulee olla 
DFI-GEISLER A/S -asentaja.

Ennen levyjen liittämistä on huolehdittava seu-
raavista seikoista:

  

• Elementteihin on tehty tarvittavat aukot keit-
tolevyjä ja allasta varten.

• Levyt on tuotu asennusympäristön lämpötilaan 
vähintään 24 tuntia aikaisemmin.

• Levyt on nostettu paikalleen elementtien päälle 
ja niiden aukot/mitat on tarkastettu.

CORE-PÖYTÄLEVYJEN LIITOSKOHDAT

Core-pöytälevyt ilman alle asennettuja listoja 
asennetaan suoraan kaapinrunkoon. Kiinnitys 
suoritetaan elastiseen silikoniin.

Kaikkiin rungonsivuihin ja reunalistoihin kiin-
nitetään levy pisteittäin herneenkokoisin siliko-
nipalloin.

Alaspäin taittumisen välttäminen on erittäin 
tärkeää. Levyn on oltava tuettu etu- ja takareu-
nasta. Yli 150 mm:n ulkonema ei saa jäädä ilman 
tuentaa etureunoihin tai päihin.

10 MM:N CORE-PÖYTÄLEVYJEN ASENNUS

YLI 10 MM PAKSUJEN CORE-PÖYTÄLEVYJEN ASENNUS

Core bordplader i mere end 10 mm tykkelse produceres med lister monteret under den 
10 mm tykke Core plade. Disse lister er skjult af Core forkanten.
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Olemme laatineet nämä ohjeet vastataksemme 
Core-pöytälevyjen huoltoa ja puhtaanapitoa 
koskeviin kysymyksiisi.  Jotta levyt säilyttävät 
hienon kiiltonsa, suosittelemme huolto-ohjeiden 
tarkkaa noudattamista. Siten Core säilyttää 
kauniin pinnoitteensa vielä pitkän aikaa. 

Suosittelemme aina Composite Cleaner- ja 
Composite Sealer -tuotteita puhdistukseen ja 
kunnossapitoon. Voit ostaa tuotteita keittiö-
myyjältäsi. Tuotteen mukana tulee käyttöohjeet.
Coren käyttö edellyttää huoltoa, mutta ainoas-
taan kevyttä käsittelyä näyttääkseen tyylikkääl-
tä.

Päivittäiseksi puhdistukseksi riittää Coren pyyh-
kiminen puhtaaseen veteen kostutetulla pehme-
ällä liinalla. Useimmat tahrat ja rasva poistuvat 
vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella. Koko 
ylätaso on puhdistettava huolellisesti silloin 
tällöin, jotta kiilto pysyy tasaisena.

Käytä Core-levyä varten naarmuttamatonta 
puhdistusainetta, joka jättää silkkimatan vai-
kutelman, sekä nestemäistä astianpesuainetta 
korkeakiiltoisia pintoja varten. Puhdista koko 
pinta liinalla pehmein pyörivin liikkein. Huuhtele 
vedellä ja kuivaa paperilla tai pehmeällä liinalla. 

Jos et ole tyytyväinen kiiltoon tai pinnoitteesta 
on tullut epätasainen, voit aina kiillottaa Coren 
pinnan.

JOS SINULLA ON CORE-PESUALLAS
Vaihe 1 
Normaali puhdistus.

Vaihe 2 
Käytä astianpesuainetta tai mietoa yleispuhdis-
tusainetta ja valkoista hankaussientä.

Vaihe 3
Täytä pesuallas lämpimällä vedellä (ei kiehuval-
la). Lisää 1–2 tl astianpesuainetta ja anna veden 
seistä muutaman tunnin tai yön yli. Pese harjalla, 
huuhtele ja kuivaa. 

Laajan Core-pesuallasvalikoiman lisäksi 
DFI-GEISLERin valikoimassa on myös pesualtai-
ta teräksestä ja graniitista.

TAHRANPOISTO
Kokeile ensin helppoja ratkaisuja. Jos tahroja 
on edelleen jäljellä, lisää hieman mietoa yleis-
puhdistusainetta liinaan ja hankaa tahraa kevyin 
pyörivin liikkein. 

Älä käytä karheita pesusieniä päivittäisessä 
puhdistuksessa. Voimakkaat hankausjauheet 
tai hankaussienen vihreä puoli (esimerkiksi 
Scotch-Brite™-hankaussienessä) on tarkoitettu 
ainoastaan erittäin pinttyneiden tahrojen pois-
toon. Voimakkaiden aineiden käytön jälkeen 
on huolehdittava siitä, että käsitelty pinta saa 
kiiltonsa takaisin. Tämä tarkoittaa pinnan puh-
distusprosessin toistamista.

GRAFFITI SEKÄ TUSSIN- JA KUULA-
KYNÄN JÄLJET
Irtoavat helposti pestäessä
tahranpoisto-ohjeita noudattamalla.

PALAMISJÄLJET 
JA MUUT VAIKEAT TAHRAT
Poistetaan yleispuhdistusaineella ja pehmeällä 
hankaussienellä.

KEMIKAALIT
Voimakkaiden kemikaalien (kuten asetoni, 
lakkabensiini, kloori, viemärinavaajat, uuninpuh-
distusaineet jne.) käytön jälkeen pinta on heti 
huuhdeltava astianpesuainetta sisältävällä vedel-
lä, jotta pinta ei vahingoitu. Kynsilakka voidaan 
poistaa kynsilakanpoistoaineella (joka ei sisällä 
asetonia), joka sen jälkeen huuhdellaan pois 
puhtaalla vedellä. 

Jos likajälkeä ei havaita heti tai pinta on ollut 
pitkään altistettuna kemikaaleille (esimerkiksi 
vuotavan pakkauksen vuoksi), voi olla tarpeen 
ottaa yhteyttä keittiömyyjääsi, joka puolestaan 
ottaa yhteyttä DFI-GEISLERin huoltopalveluun. 

OLE VAROVAINEN KUUMIA ESINEI-
TÄ KÄSITELTÄESSÄ
Älä aseta kuumia pannuja – ja varsinkaan valu-
rautapannuja – suoraan Core-pöytälevylle. Kuu-
ma pannu saattaa vahingoittaa useimpia pintoja! 
Käytä pannunalustaa suojana.

Avaa kylmävesihana, kun kaadat kiehuvaa nes-
tettä Core-pesualtaaseen, jotta pinta ei vahin-
goitu. 

VÄLTÄ NAARMUJEN SYNTYMISTÄ
Älä leikkaa terävällä veitsellä Core-pöytälevyl-
lä. Se voi vahingoittaa pintaa. Käytä sen sijaan 
leikkuualustaa. Core voi naarmuuntua, kuten 
kaikki muutkin materiaalit. Naarmut, pöly, kui-
vuneet kalkkikerrostumat ja yleiset kulumisjäljet 
näkyvät selvemmin tummissa pinnoissa kuin 
vaaleissa.

MEKAANINEN VAURIO
Jos Core-pöytälevy vahingoittuu esimerkiksi 
raskaan ja terävän esineen pudottua aiheuttaen 
halkeaman tai murtaen palan irti, vaurio on 
korjattavissa ja pinnasta saadaan lähes entisen 
veroinen. 
Core on ainutlaatuinen, koska se voidaan kor-
jata ja kiillottaa uudelleen, jolloin pinnoite on 
jälleen kuin uusi! 
Jos sinulla on epäonnea, ota yhteyttä keittiö-
myyjään, joka huolehtii siitä, että DFI-GEISLER 
suorittaa korjauksen.  

KIILLOTUS
Kun Core-kylpyhuonekalusteet ja -keittiöka-
lusteet ovat olleet käytössä 5–10 vuotta, niiden 
pinnat kannattaa kiillottaa ammattimaisesti. 
Siten Core saa alkuperäisen pinnoitteen takai-
sin. Jos haluat kiillotuksen, ota yhteyttä keittiö-
myyjään, joka huolehtii siitä, että DFI-GEISLER 
suorittaa kiillotuksen.  

CORE - LE V YN HUOLTO + DF I - GE I S LER- PÖY TÄLE V Y T/PESU
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Olemme laatineet nämä ohjeet vastataksemme 
Core-pöytälevyjen huoltoa ja puhtaanapitoa 
koskeviin kysymyksiisi.  Jotta levyt säilyttävät 
hienon kiiltonsa, suosittelemme huolto-ohjeiden 
tarkkaa noudattamista. Siten Core säilyttää 
kauniin pinnoitteensa vielä pitkän aikaa. 

Suosittelemme aina Composite Cleaner- ja 
Composite Sealer -tuotteita puhdistukseen ja 
kunnossapitoon. Voit ostaa tuotteita keittiö-
myyjältäsi. Tuotteen mukana tulee käyttöohjeet.
Coren käyttö edellyttää huoltoa, mutta ainoas-
taan kevyttä käsittelyä näyttääkseen tyylikkääl-
tä.

Päivittäiseksi puhdistukseksi riittää Coren pyyh-
kiminen puhtaaseen veteen kostutetulla pehme-
ällä liinalla. Useimmat tahrat ja rasva poistuvat 
vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella. Koko 
ylätaso on puhdistettava huolellisesti silloin 
tällöin, jotta kiilto pysyy tasaisena.

Käytä Core-levyä varten naarmuttamatonta 
puhdistusainetta, joka jättää silkkimatan vai-
kutelman, sekä nestemäistä astianpesuainetta 
korkeakiiltoisia pintoja varten. Puhdista koko 
pinta liinalla pehmein pyörivin liikkein. Huuhtele 
vedellä ja kuivaa paperilla tai pehmeällä liinalla. 

Jos et ole tyytyväinen kiiltoon tai pinnoitteesta 
on tullut epätasainen, voit aina kiillottaa Coren 
pinnan.

JOS SINULLA ON CORE-PESUALLAS
Vaihe 1 
Normaali puhdistus.

Vaihe 2 
Käytä astianpesuainetta tai mietoa yleispuhdis-
tusainetta ja valkoista hankaussientä.

Vaihe 3
Täytä pesuallas lämpimällä vedellä (ei kiehuval-
la). Lisää 1–2 tl astianpesuainetta ja anna veden 
seistä muutaman tunnin tai yön yli. Pese harjalla, 
huuhtele ja kuivaa. 

Laajan Core-pesuallasvalikoiman lisäksi 
DFI-GEISLERin valikoimassa on myös pesualtai-
ta teräksestä ja graniitista.

TAHRANPOISTO
Kokeile ensin helppoja ratkaisuja. Jos tahroja 
on edelleen jäljellä, lisää hieman mietoa yleis-
puhdistusainetta liinaan ja hankaa tahraa kevyin 
pyörivin liikkein. 

Älä käytä karheita pesusieniä päivittäisessä 
puhdistuksessa. Voimakkaat hankausjauheet 
tai hankaussienen vihreä puoli (esimerkiksi 
Scotch-Brite™-hankaussienessä) on tarkoitettu 
ainoastaan erittäin pinttyneiden tahrojen pois-
toon. Voimakkaiden aineiden käytön jälkeen 
on huolehdittava siitä, että käsitelty pinta saa 
kiiltonsa takaisin. Tämä tarkoittaa pinnan puh-
distusprosessin toistamista.

GRAFFITI SEKÄ TUSSIN- JA KUULA-
KYNÄN JÄLJET
Irtoavat helposti pestäessä
tahranpoisto-ohjeita noudattamalla.

PALAMISJÄLJET 
JA MUUT VAIKEAT TAHRAT
Poistetaan yleispuhdistusaineella ja pehmeällä 
hankaussienellä.

KEMIKAALIT
Voimakkaiden kemikaalien (kuten asetoni, 
lakkabensiini, kloori, viemärinavaajat, uuninpuh-
distusaineet jne.) käytön jälkeen pinta on heti 
huuhdeltava astianpesuainetta sisältävällä vedel-
lä, jotta pinta ei vahingoitu. Kynsilakka voidaan 
poistaa kynsilakanpoistoaineella (joka ei sisällä 
asetonia), joka sen jälkeen huuhdellaan pois 
puhtaalla vedellä. 

Jos likajälkeä ei havaita heti tai pinta on ollut 
pitkään altistettuna kemikaaleille (esimerkiksi 
vuotavan pakkauksen vuoksi), voi olla tarpeen 
ottaa yhteyttä keittiömyyjääsi, joka puolestaan 
ottaa yhteyttä DFI-GEISLERin huoltopalveluun. 

OLE VAROVAINEN KUUMIA ESINEI-
TÄ KÄSITELTÄESSÄ
Älä aseta kuumia pannuja – ja varsinkaan valu-
rautapannuja – suoraan Core-pöytälevylle. Kuu-
ma pannu saattaa vahingoittaa useimpia pintoja! 
Käytä pannunalustaa suojana.

Avaa kylmävesihana, kun kaadat kiehuvaa nes-
tettä Core-pesualtaaseen, jotta pinta ei vahin-
goitu. 

VÄLTÄ NAARMUJEN SYNTYMISTÄ
Älä leikkaa terävällä veitsellä Core-pöytälevyl-
lä. Se voi vahingoittaa pintaa. Käytä sen sijaan 
leikkuualustaa. Core voi naarmuuntua, kuten 
kaikki muutkin materiaalit. Naarmut, pöly, kui-
vuneet kalkkikerrostumat ja yleiset kulumisjäljet 
näkyvät selvemmin tummissa pinnoissa kuin 
vaaleissa.

MEKAANINEN VAURIO
Jos Core-pöytälevy vahingoittuu esimerkiksi 
raskaan ja terävän esineen pudottua aiheuttaen 
halkeaman tai murtaen palan irti, vaurio on 
korjattavissa ja pinnasta saadaan lähes entisen 
veroinen. 
Core on ainutlaatuinen, koska se voidaan kor-
jata ja kiillottaa uudelleen, jolloin pinnoite on 
jälleen kuin uusi! 
Jos sinulla on epäonnea, ota yhteyttä keittiö-
myyjään, joka huolehtii siitä, että DFI-GEISLER 
suorittaa korjauksen.  

KIILLOTUS
Kun Core-kylpyhuonekalusteet ja -keittiöka-
lusteet ovat olleet käytössä 5–10 vuotta, niiden 
pinnat kannattaa kiillottaa ammattimaisesti. 
Siten Core saa alkuperäisen pinnoitteen takai-
sin. Jos haluat kiillotuksen, ota yhteyttä keittiö-
myyjään, joka huolehtii siitä, että DFI-GEISLER 
suorittaa kiillotuksen.  

CORE - LE V YN HUOLTO + DF I - GE I S LER- PÖY TÄLE V Y T/PESU

Olemme laatineet nämä ohjeet vastataksemme 
Core-pöytälevyjen huoltoa ja puhtaanapitoa 
koskeviin kysymyksiisi. Jotta levyt säilyttävät 
hienon kiiltonsa, suosittelemme huolto-ohjeiden 
tarkkaa noudattamista. Siten Core säilyttää 
kauniin pinnoitteensa vielä pitkän aikaa. 

Suosittelemme aina Surface Cleaner -tuotteita 
puhdistukseen ja kunnossapitoon. Voit ostaa 
tuotteita keittiömyyjältäsi. Tuotteen mukana 
tulee käyttöohjeet. Coren käyttö edellyttää 
huoltoa, mutta ainoastaan kevyttä käsittelyä 
näyttääkseen tyylikkäältä.

Päivittäiseksi puhdistukseksi riittää Coren pyyh-
kiminen puhtaaseen veteen kostutetulla pehme-
ällä liinalla. Useimmat tahrat ja rasva poistuvat 
vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella. Koko 
ylätaso on puhdistettava huolellisesti silloin 
tällöin, jotta kiilto pysyy tasaisena.

Käytä Core-levyä varten naarmuttamatonta 
puhdistusainetta, joka jättää silkkimatan vai-
kutelman, sekä nestemäistä astianpesuainetta 
korkeakiiltoisia pintoja varten. Puhdista koko 
pinta liinalla pehmein pyörivin liikkein. Huuhtele 
vedellä ja kuivaa paperilla tai pehmeällä liinalla.

Jos et ole tyytyväinen kiiltoon tai pinnoitteesta 
on tullut epätasainen, voit aina kiillottaa Coren 
pinnan.

JOS SINULLA ON CORE-PESUALLAS
Vaihe 1
Normaali puhdistus.

Vaihe 2
Käytä astianpesuainetta tai mietoa yleispuhdis-
tusainetta ja valkoista hankaussientä.

Vaihe 3
Täytä pesuallas lämpimällä vedellä (ei kiehuval-
la). Lisää 1–2 tl astianpesuainetta ja anna veden 
seistä muutaman tunnin tai yön yli. Pese harjalla, 
huuhtele ja kuivaa.

Laajan Core-pesuallasvalikoiman lisäksi 
DFI-GEISLERin valikoimassa on myös pesualtai-
ta teräksestä ja graniitista.
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Tämä pöytälevy on valmistettu toiveidesi ja an-
nettujen mittojen mukaisesti. Pöytälevyn laatu 
on tarkistettu valmistuksen yhteydessä, jotta se 
täyttää laatuvaatimukset.

Mahdolliset vauriot tai naarmut, jotka havai-
taan vasta asennuksen jälkeen, eivät kuulu 
tuotetakuun piiriin. Reklamaatiotapauksissa 
noudatetaan kauppalakia, joka käsittää kaikki 
pöytälevyn valmistukseen liittyvät mahdolliset 
viat. Alta liimatun pesualtaan takuu on voimassa 
viisi vuotta.

Lisätietoja on osoitteessa www.dfi-geisler.com

TAKU U

M U IDEN PESUALTAIDEN KUNNOS SAP ITO

Edellisellä sivulla on ohjeet Core-pesualtaiden 
kunnossapitoa varten.

TERÄKSINEN PESUALLAS
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Koska pe-
sualtaan pinta on käsittelemätön, se tahriintuu, 
jollei sitä puhdisteta päivittäistavarakaupoista 
saatavalla hankausjauheella tai erikoistuotteilla. 
Älä käytä teräsvillaa, koska siitä saattaa jäädä 
ruostetta aiheuttavia hiukkasia.

Älä jätä valurautapatoja tai -pannuja pesualtaa-
seen, koska ne saattavat aiheuttaa ruosteen 
syntymistä. Jos edellä mainituista on jäänyt 
pieniä naarmuja tai ruostejälkiä, pintakäsittele-
mätön teräksinen pesuallas voidaan puhdistaa 
hiomapaperilla (jonka karkeus on 220) pitkittäi-
sin liikkein, koska ruostumaton teräsallas ei voi 
ruostua. Pienellä huuhteluosalla varustetuissa 
pesualtaissa pieni teräsallas on himmeämpi.

KVARTSIALLAS
Helppo puhdistaa päivittäin. Likainen allas puh-
distetaan hankaamalla sitä astianpesuaineeseen 
kastetulla sienellä. Jos altaassa on kalkkikerros-
tumia, kaada siihen lämmintä etikkaliuosta (7 %) 
ja anna liuoksen vaikuttaa muutaman minuutin 
ajan.
Huuhtele vedellä. Voit käyttää Blanco-Acti-
ve-poretablettia, joka poistaa pinttyneet kalkki-
kerrostumat.

Yleistä: Kalkkikerrostumien muodostumista 
voidaan välttää kuivaamalla allas käytön jälkeen 
pehmeällä liinalla tai pyyheliinalla.
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ajan.
Huuhtele vedellä. Voit käyttää Blanco-Acti-
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Yleistä: Kalkkikerrostumien muodostumista 
voidaan välttää kuivaamalla allas käytön jälkeen 
pehmeällä liinalla tai pyyheliinalla.

KVARTSIALLAS
Päivittäinen puhdistus on helppoa. Likainen allas 
puhdistetaan hankaamalla sitä astianpesuainee-
seen kastetulla sienellä. Jos altaassa on kalkkiker-
rostumia, kaada siihen lämmintä etikkaliuosta  
(7 %) ja anna liuoksen vaikuttaa muutaman 
minuutin ajan.
Huuhtele sen jälkeen vedellä. Allasmyyjillä on 
myös kvartsialtaiden puhdistukseen tarkoitettuja 
erikoispuhdistusaineita.

Yleistä: voit välttää tahroja ja muita jälkiä kuivaa-
malla altaan käytön jälkeen pehmeällä rätillä tai 
pyyheliinalla.


