
Onneksi olkoon!
Olet valinnut pintamateriaaliksi korkeapainelaminaatin (HPL). Korkeapainelaminaatti  
on tyylikäs ja kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Sen valmistus perustuu 
luotettavaan ja testattuun teknologiaan. Korkeapainelaminaatti on kehitetty kestämään 
vaativaa arkikäyttöä.

Vaikka korkeapainelaminaatti on erittäin kestävä materiaali, jonka huoltotarve on  
kovan ja sileän pinnan ansiosta hyvin vähäinen, se ei kuitenkaan ole vahingoittumaton. 
Jäljempänä on esitetty puhdistussuosituksia, joiden avulla voit varmistaa tuotteen  
ominaisuuksien säilymisen.

LAMINAATIT

Laminaattitasot, 30 mm
korkeapainelaminaatilla pinnoitettu lastulevy
paksuus  n. 30 mm
reunamuoto suorareuna, R2
reunanauhoitus  ympärinauhoitettu ABS, tason värinen

Laminaattitasot täyttävät M1-päästöluokan vaatimukset.

Polaris-laminaattitasot, 14 mm
Polaris on tyylikäs ja kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Lisäksi Polaris on sileä ja samettinen  
koskettaa ja sen pinnan ominaisuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia. Pinta kestää naarmuja ja kuumuutta sekä 
hylkii sormenjälkiä. Pinta on homogeeninen ja ei-huokoinen materiaali, joka kestää suurinta osaa kotitalouskemi-
kaaleista. 

Polaris-tasot, 14 mm
laminaattipinnoitettu lastulevy
paksuus  n. 14 mm
reunamuoto suorareuna, R1
reunanauhoitus  ympärinauhoitettu, tason värinen

Polaris-tasot täyttävät M1-päästöluokan vaatimukset.

Käännä 



Laminaatti- ja Polaris-tasojen hoito-ohjeet 

Puhdistaminen
Puhdista pinta pelkällä vedellä ja kuivaa paperipyyhkeellä tai pehmeällä siivousliinalla. Jos tämä ei riitä lian irrotta-
miseen, käytä tavallista yleispuhdistusainetta, joka ei sisällä hankausainetta. Huuhtele pinta tämän jälkeen vedellä  
ja kuivaa se.

Vaikeat tahrat
Käytä puhdasta lämmintä vettä ja puhdasta siivousliinaa tai paperipyyhettä. Käytä tavallista yleispuhdistusainetta 
(joka ei sisällä hankausainetta), pesujauhetta (erikoistehokasta puhdistusainetta), neste- tai palasaippuaa. Riippuen 
siitä, miten vaikeasta tahrasta on kyse, poista lika laimennetulla pesuaineella, tai anna tahran liota. Huuhtele pe-
suaine pois vedellä tai lasinpesuaineella. Pyyhi tarvittaessa useita kertoja. Varmista, että saat kaikki pesuainejäämät 
pois, jottei pintaan jää raitoja. Kuivaa pinta puhtaalla, imukykyisellä siivousliinalla tai paperipyyhkeellä. Tahroja voi 
hangata myös muovisella puhdistussienellä tai nailonharjalla.

Tahrat ja lika
Korkeapainelaminaatti on homogeeninen ja ei-huokoinen materiaali, joka kestää suurinta osaa kotitalouskemikaa-
leista. Nesteet eivät imeydy laminaattimateriaaliin, mutta tahrat ja lika on syytä pyyhkiä pinnasta välittömästi. Pitkä-
aikaista kosketusta happamien aineiden kanssa (esim. voimakkaat yleispuhdistusaineet, metallinpuhdistusaineet,
wc-puhdistusaineet sekä eräät uuninpuhdistusaineet) tulee välttää.

Puhdistusohjeita tietyille tahratyypeille

Kalkkitahrat
Puhdista lämpimällä liuoksella, jossa on 10 % etikkaa tai sitrushappoa. Huuhtele pinta puhtaalla lämpimällä vedellä.  
Jos käytät kalkinpoistoainetta, huuhtele pinta välittömästi lämpimällä vedellä.
Parafiini- ja vahajäämät Poista parafiini- ja vahajäämät ensin muovisella tai puisella lastalla. Varo naarmuttamasta
pintaa! Loput jäämät voi poistaa painelemalla niitä lämpimällä silitysraudalla imupaperin läpi.

Vesiliukoiset maalit, lakat, liimat ja dispersiomaalit
Tuoreet tahrat voi poistaa yleensä pelkällä lämpimällä vedellä. Kuivuneet tahrat voi poistaa liuottimella, esim. eta-
nolilla, asetonilla, bensiinillä tai kynsilakanpoistoaineella.

Liuotinpohjaiset maalit, lakat ja liimat
Tuoreet tahrat voidaan yleensä poistaa liuottimella. Kuivuneet tahrat vaativat usein hieman pidemmän vaikutus-
ajan. Selvitä kyseisen maalin, lakan tai liiman myyjältä tai valmistajan edustajalta, mitä liuotinta tulee käyttää.

2-komponenttiliimat ja -lakat
(esim. formaldehydiin ja ureaan (UF), melamiiniin (MF), fenoliin (PF) ja resorsinoliin pohjautuvat kondensaatiohartsit 
(liimat); epoksihartsiin, tyydyttämättömään polyesteriin ja polyuretaaniin (PU) pohjautuvat reaktiiviset liimat ja lakat)
Tahraa ei voi poistaa laminaatista kovettumisen jälkeen! Puhdista pinta välittömästi sopivalla, liiman tai lakan (myy-
jän tai valmistajan edustajan suosittelemalla) orgaanisella liuottimella.

Silikoni- tai polyuretaanipohjaiset saumausaineet
Poista jäämät ensin muovi- tai puulastalla. Varo naarmuttamasta pintaa! Loput jäämät voi poistaa silikoninpoistoai-
neella. Tarvittaessa anna aineen vaikuttaa pidempään. Pitkäaikainen kosketus silikoninpoistoaineen kanssa voi aihe-
uttaa muutoksia laminaatin pintaan.

Liuottimista jäävät raidat
Puhdistusliuottimista jäävät raidat voidaan poistaa pesemällä lämpimällä vedellä ja kuivaamalla puhtaalla ja pehme-
ällä, imukykyisellä siivousliinalla tai talouspaperilla.
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