
 
 
 
DESIPO SISÄOVIEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEET: 
 
Maalatut ja lakatut pinnat 
Ovien pintakäsittelyaineet ovat kaksikomponenttiaineita. Pinnat kestävät hyvin normaalia 
kulutusta ja ovat likaa hylkiviä. Ovien ja karmien pinnat kestävät hyvin kaikkia kotitalouksissa 
normaalisti käytettyjä aineita, kuten vettä, virvoitusjuoma-aineita, alkoholia, öljyjä, rasvoja ja muita 
ravintoaineita. Pintojen pitkäaikaista altistusta aineille on kuitenkin vältettävä. Pinnat tulee puhdistaa 
likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne saa puhtaaksi vaivattomimmin. 
 
PUHDISTUS: 
Maalatut ja lakatut pinnat. 
Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä se tavallisilla veteen sekoitettavilla pesuaineilla. 
Työvälineenä käytetään pesuliuoksella kostutettua kangasta tai sientä. Pesuaine poistetaan vesipesulla, 
jonka jälkeen puhdistettu pinta kuivataan heti. Runsasta veden käyttöä vältettävä. Normaali astianpesuaine 
tmv. on tavallisesti riittävä. (konetiskiainetta ei saa käyttää)  
Vastaavasti hankausaineita ja ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita ei pidä käyttää, kuten ei myöskään 
asetoonia tai tinneriä. Tahrat, jotka eivät lähde normaalilla vesipesulla, voidaan poistaa lakkabensiiniin 
kostutetulla pehmeällä kankaalla, jonka jälkeen heti välittömästi vesipesu ja kuivaus. 
 
Laminoitujen ovien korjaus- ja huolto-ohjeet www.formica.com. Abet laminaatti www.lore.fi 
  
Maalattujen ja lakattujen ovien korjauskäsittely 
Ovien puhdistus kuten edellä on esitetty. Pintojen kuivaus ennen käsittelyä. Pinnat hiotaan kauttaaltaan 
himmeäksi n. 240 karkuisilla hiomapapereilla, jonka jälkeen hiomapölyn poisto. Mahdolliset kolot ja 
halkeamat kitataan alkydisilotteella ja kuivumisen jälkeen hiotaan ylimääräinen tasoite pois. Hiontapölyt 
poistetaan hyvin. 
Lakkaus suoritetaan alkydilakoilla, kiiltoaste lakan mukaan. Tehdään 1-2 kertaan. 
Maalaus suoritetaan alkydimaaleilla, kiiltoaste maalin mukaan. Tehdään 1-2 kertaa. 
 
Vahatut pinnat 
Vahapinnan puhdistusta vedellä on vältettävä. Kevyt pyyhintä kostealla rätillä. Vahaus uusittava vuosittain 
tarvittaessa. 
 
RST-pinnat  
Ei saa käsitellä hankaavilla aineilla. Kevyt pyyhintä kostealla kankaalla. 
 
Helojen huolto 
Saranat voidellaan vuosittain, tai tarpeen mukaan parafiinilla, teflonilla tai muilla tahraamattomilla 
voiteluaineilla. Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys on tarkistettava vuoden sisällä 
oven asennuksesta. Lukot voidellaan hyvän toimivuuden varmistamiseksi vuosittain aseöljyllä tmv. aineella. 
Lukon vastarautaa säädetään, mikäli ovi tuntuu lukkiutuvan jäykästi. 
 
Tiivistekynnykset tarkistetaan vuosittain ja voidellaan tarvittaessa teflonilla. Kynnyksen ulostulon liike 
säädetään vetämällä nuppi ulos ja pyörittämällä sitä haluttuun suuntaan. 
 
Tiivisteet   
Tiivisteet ovat silikonitiivisteitä. Ne eivät vaadi erityistä huoltoa kevyt puhdistus on riittävä. Hankausta tulee 
välttää. Mikäli tiiviste on rikkoutunut, on se vaihdettava uuteen. 
 
Karmien asennustarkistus 
Oven toimivuus tarkistetaan. Mikäli ”hankausta” ilmenee, tarkistetaan saranan kiinnitysruuvien 
tiukkuus ja kiristetään tarvittaessa. Vakiotoimituksen saranat on FISKARS 110-30T, 3248, jota voidaan 
säätää tarvittaessa varovasti säätöraudalla. 
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