HOITO- JA PUHDISTUSOHJE
– Kitchen Wall
1. KÄYTTÖALUE
Alloc Kitchen Wall on sisäkäyttöön tarkoitettu sisustuslevy
olemassaolevalle seinälle niin yksityiskoteihin kuin julkisiin
tiloihin.
Alloc Kitchen Wall on suunniteltu käytettäväksi sekä kuivissa
tiloissa että märkävyöhykkeissä, kuten keittiössä (esimerkiksi
työtason ja yläkaapiston välissä) ja kodinhoitohuoneissa.

Mikäli kaakelikuviolla varustettuun Alloc Kitchen Wall sisustuslevyyn tulee öljy-, väriliitu-, tussi- tai maalitahroja, voivat
nämä aiheuttaa pieniä väripoikkeamia jyrsittyihin uriin.
Poista tästä syystä nämä tahrat levyltä heti kyseisen tahran
ilmestymisen jälkeen.

Hoito
Alloc Kitchen Wallin pinta on miltei huoltovapaa. Kovettunut
liima/saumausmassa levyn reunoilla raaputetaan varovasti
pinnasta muovilastan avulla, minkä jälkeen pinta puhdistetaan asetonilla tai mineraalitärpätillä.

2. PUHDISTUS JA HOITO

Purettavuus

Puhdistus

Alloc Kitchen Wall sisustuslevyt voidaan irrottaa, mutta
yleensä ei asentaa uudestaan. Vahingoittuneita levyjä voidaan näin ollen tarvittaessa vaihtaa.

Suosittelemme kuivien puhdistusmenetelmien käyttämistä.
Laajemman puhdistuksen yhteydessä suosittelemme haaleassa vedessä kostutetun (nihkeän) liinan käyttöä. Mikäli on
käytettävä puhdistusainetta, puhdistus tulee tehdä laimealla sekoituksella vettä ja synteettistä puhdistusainetta. Orgaaninen puhdistusaine jättää pintaan ohuen rasvakerroksen,
josta voi seurata pinnassa näkyviä laikkuja.

Kuivat menetelmät
Päivittäiseen puhdistukseen suosittelemme kuivan liinan
käyttöä. Mikrokuituliinat ovat ihanteellisia.

Alloc Kitchen Wallin hävittäminen/kierrätettävyys tuotteen
käyttöturvallisuustiedotteen mukaan.

3. KULJETUS JA
VARASTOINTI
Alloc Kitchen Wall on suojattu perforoidulla kutistemuovilla.
Tämän ansiosta pakkaus voidaan säilyttää ja kuljettaa ilman
lämpötilarajoituksia, mutta pakkaus on suojattava sateelta,
lumelta ja pitkäaikaiselta voimakkaalta valolta. Pakkauksen
reunat on suojattava kolhuilta.

Kosteat menetelmät
Tahrat poistetaan kostutetun (nihkeän) liinan avulla.
Älä koskaan käytä voimakkaita saippualiuoksia seinälevyjen puhdistukseen! Vaikeat tahrat poistetaan allamainitun
taulukon mukaisesti:

4. TERVEYS JA YMPÄRISTÖ

Tahra

Poistetaan käyttämällä

Alloc Kitchen Wall on testattu sekä kansallisten että eurooppalaisten normien mukaan päästöjen ja myrkyllisyyden
osalta ja se on Norjan Astma ja Allergialiiton suosittelema.

Rasva, suola, viini, suklaa

Haalea saippuavesi (synteettinen puhdistusaine)

Tuote on testattu ja hyväksytty lukuisten eurooppalaisten
paloturvalaboratorioiden toimesta.

Kumi, öljy, asfaltti, kenkärasva, noki, kynsilakka,
huulipuna

Asetoni

Tussi, väriliitu, liitu, maali

Asetoni/Mineraalitärpätti, heti
tahran ilmestymisen jälkeen

Steariini

Odota kunnes kovettunut,
raaputa pois varovasti

Purukumi

Jäähdytä, raaputa pois varovasti, puhdista asetonilla

5. LISÄTIEDOT
Lisätietoa Alloc Kitchen Wallista tai muista Alloc AS:n toimittamista tuotteista, löytyy Alloc-esitemateriaalista, Allocin
kotisivuilta (www.alloc.com) tai maahantuojan, Triofloorin
kotisivuilta (triofloor.fi).
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