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Mööbli hoidmis ja hooldus

ou Karimus

EST Õnnitleme
uue köögi ostu puhul! Olete teinud suurepärase valiku.

Kuidas oma kööki hoida
Köök on rohkem kui mis tahes muu mööbel iga päev intensiivselt kasutuses. Seepärast kasutame meie köökide
tootmise spetsialistidena ainult esmaklassilisi ja ennast juba tõestanud materjale, mis garanteerivad toodete kvaliteedi ja
kestvuse. Kõrge kvaliteediga pinnad on kergesti hooldatavad ega võta mustust sisse. Et teie köök püsiks kaua nagu
uus, tuleb selle eest regulaarselt ja eelkõige õigesti hoolitseda.

Nõuandeid kasutamiseks
Köögi kasutamisega kaasnevad kõrge temperatuur, veeaur, niiskus ja rõskus. Lisaks sellele jätavad mõned
toiduaineid raskesti eemaldatavaid plekke. Kuigi tänapäeval on paljud mööbli valmistamiseks kasutatavad
materjalid enamiku mõjude suhtes vastupidavad, pole materjalide eriomadused siiski piiramatud. Et teie
köök pakuks teile veel kaua rõõmu, tasub selle kasutamisel silmas pidada paari olulist soovitust.
Toiduvalmistamise ajal tuleb tagada piisav ventilatsioon, et tekkivad aurud ei kondenseeruks
mööbli

Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.
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Oluline on, et pliidiventilaatori (õhupuhasti) võimsus vastaks teie köögi mõõtmetele. Selle kindlaksmääramiseks
kasutage järgmist valemit:
köögi pindala x ruumi kõrgus x 6 = ventilatsiooni minimaalne võimsus kuupmeetrites tunni kohta
köögi pindala x ruumi kõrgus x 12 = ventilatsiooni maksimaalne võimsus kuupmeetrites tunni kohta
Näide:
2
köögi pindala = 12 m
ruumi kõrgus = 2,4 m
2
3
12 m x 2,4 m x 6/h = umbes 173 m /h (minimaalne)
2
3
12 m x 2,4 m x 12/h = umbes 346 m /h (maksimaalne)

Kasutage kindlasti pliidiventilaatorit.

Eemaldage laiali valgunud vedelik viivitamatult, eriti liitekohtadelt ja uste allosast.
Ärge paigutage veekeetjaid, kohvimasinaid, gaseerimis- ega muid aparaate töötasapinna
liitekohtadele.

Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.
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Pärast nõudepesumasina programmi lõppemist ärge avage seda enne 20 min möödumist, et auru
kondensaat jääks masinasse.

Ärge asetage kuumi potte töötasapinnale ega muule mööblile ilma kuumaaluseta.

Kontrollige aeg-ajalt pinna temperatuuri ahjuukse äärtes.
Märkus. Kui serva saab sõrmega puudutada, jääb temperatuur alla 70°C ja soojusülekanne on normaalne. Kui ei saa,
tuleb ahjuukse sulgumise tihedust kindlasti teeninduses kontrollida lasta.

Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.
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Ärge pange kohvimasinat, veekeedukannu ega röstrit ülakappide alla. Aur ja kõrge temperatuur
võivad aja jooksul teie mööblit kahjustada.

Kontrollige regulaarselt kondensaadi väljavoolu külmikust, et vältida ummistust. Seejuures järgige
ka oma külmkapi tootja juhiseid.

Toiduainete tükeldamiseks kasutage lõikelauda. Ärge lõigake midagi otse töötasapinnal.

Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.
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Portselan- ja keraamilised nõud on põhja alt sageli osaliselt glasuurimata ja see pind võib nõude
nihutamisel töötasapinda kergelt kriimustada.

Regulaarne hooldamine pikendab märgatavalt teie sisseehitatud köögi kasutusiga ja säilitab selle välimuse. Lisaks
hoolitsege, et teie köök vastaks hügieeninõuetele. Kasutage ainult pehmeid ja vees lahustuvaid pesemisvahendeid, mis
on tooteinfo järgi teie mööbli hooldamiseks ette nähtud. Kõige parem on kasutada pehmet riidelappi, nahast lappi või
pesukäsna. Ärge kasutage mikrokiudlappe! Eemaldage mustus võimalikult kiiresti. Värskeid plekke on palju lihtsam
eemaldada kui kõvaks kuivanud plekke. Pärast puhastamist tuleb pind kindlasti kuivaks pühkida.

Mitte mingil juhul ärge kasutage lahusteid, pleegitusvahendeid ega teraskäsna või muid abrasiivseid
vahendeid ja aineid, sest need kahjustavad pindu tugevalt ja pöördumatult.

Mitte kunagi ärge kasutage aurupuhastit.

Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.
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Lakitud puit
Puit või täpsemalt täispuit on elus materjal, mis reageerib eriti niiskusele. Öeldakse, et puit mängib. Pindade töötlemine võib seda
protsessi aeglustada, aga ei peata seda täielikult. Jälgige, et õhuniiskus jääks teie köögis vahemikku 40–70%. Lühiaegsed
kõrvalekalded normist 2–3 päeva jooksul ei too veel kaasa negatiivseid tagajärgi. Soovitatud niiskustase tagab ka teile endale hea
enesetunde. Puit on puhas looduslik toode, mis kasvupiirkonnast sõltuvalt võib olla värvi ja struktuuri poolest erinev. Täispuidu
austajatele on see kvaliteedi näitaja.
Täispuidu paisumine ja kokkukuivamine
Näide: raamuks

Ulatub üle serva

Ei ulatu servani
kokkukuivamise tõttu
paisumise tõttu

normaalne
niiskus

suur
niiskus

Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.

väike
niiskus
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Lakitud puitpindu tuleks puhastada pehmet puhastusvahendit sisaldavas soojas vees niisutatud lapiga. Pärast
puhastamist tuleb pind ettevaatlikult puidusüü suunas kuivaks pühkida. Raskesti eemaldatavate plekkide puhastamiseks
võib kasutada lahjendamata puhastusvahendit või klaasipesuvahendit. Igaks juhuks katsetage varju jääval pinnal, et
klaasipuhastusvahend pinda ei kahjusta. Edaspidi ärge kasutage mingit mööblipoleerimisvahendit ega -vaha, sest need
võivad sisaldada sobimatuid lahusteid ja moodustada pinnale mustust ligi tõmbava kile.

Värvilised lakitud köögifassaadid
Värvilisi lakkpindu puhastage ainult niiske nahast lapiga. Erijuhtudel võib raskesti eemaldatavaid plekke puhastada
pehme mitteabrasiivse puhastusvahendiga. Pärast seda tuleb pind kõigepealt niiske lapiga üle pühkida ja seejärel kuiva
nahast lapiga kuivatada.

Sametiselt matid pinnad
Sametiselt matid köögifassaadid saadakse, lisades lakile silikaati, mis oma poorsusega neelab langeva valguse, nii et
seda sisaldav pind paistab matt ja sametine. Mõnikord nimetatakse selliseid pindu ’pelle di pesca’ (virsiku nahk).
Poorsus teeb sellised pinnad vastuvõtlikuks tugeva värvipigmendiga vedelike, nagu näiteks sõstramahl, ketšup või
punane vein, aga ka rasvapritsmete suhtes. Võimalikud plekid tuleb võimalikult kiiresti puhastada ja veega loputada või
veel kord tavalise mitteabrasiivse puhastusvahendiga üle hõõruda. Rasvajäägid saate puhastada pehme harja ja kuuma
30% rasvaseebilahuse või näiteks rasvaeemaldusvahendiga Bref. Puhastage kerge survega ringjaid liigutusi tehes, aga
ärge hõõruge liiga kõvasti, sest muidu võivad tekkida heledad laigud. Seejärel loputage pinnad kuuma veega ja
kuivatage. Sõltuvalt asjaoludest võib seda protseduuri korrata.
Kõrgläikega pinnad

Kõrgläikega pindu on väga lihtne puhastada, sest nende pinnakiht on täiesti kinnine (mittepoorne). Erinevalt
mattpindadest on läikepinnale jäänud mustust lihtne puhastada ja ainult harvadel juhtudel on tarvis kasutada keemilisi
vahendeid. Kõrgläikega lakki saab poleerimismasinaga üle poleerida.
Veenduge, et kasutatavad puhastusmaterjalid, võimaluse korral puuvillast lapid (ärge kasutage mikrokiudlappe!)oleksid
algselt puhtad. Muidu võib juhtuda, et lapil olev mustus, näiteks liivaterad või tolmuosakesed, võivad pinda kriimustada.
Seda tüüpi kasutusjälgede suhtes ei võta tootja endale mingeid garantiikohustusi.
Kõrgläikega pinnad, lisateave kõrgläikega acrylux-pindade kohta

„Pärast kaitsekile eemaldamist on pind eriti vastuvõtlik!” Õhuniiskuse mõjul jätkab pind kõvenemist. See võib kesta kuni
3 päeva. Selle protsessi kiirendamiseks tuleb pinda veega piserdada või pesta 1% seebilahuses niisutatud lapiga.
Hõõrdumis- ja kriimustuskindluse parandamiseks soovitame töödelda pinda poleerimisvahendiga. Mõnikord tuleb
hooldamiseks ja staatilise laengu eemaldamiseks kasutada antistaatilist polümeer-puhastusvahendit. Abrasiivsed
puhastusmeetodid ja -vahendid, nagu ka söövitavad pesemisvahendid on rangelt keelatud! Siia kuuluvad ka
ülihappelised ja/või isepuhastava toimega vahendid. Lisaks neile on fassaadipindadele kahjuliku toimega ka alkoholi või
lenduvaid aineid sisaldavad pesemisvahendid. Need võivad tekitada pingeid, mis võivad põhjustada peenikesi,
vaevumärgatavaid pragusid.
Valik acrylux’i hooldamiseks sobivaid vahendeid:
– poleerimisvahend ULTRA GLOSS Superpolish
– antistaatik
– efektiivne puhastusvahend
Kunstmaterjalist pinnad (fassaad, korpus ja töötasapind)
Kunstmaterjalist pindu puhastatakse pehme pesemisvahendi vesilahusega või nõudepesuvahendi ja pehme puhta
lapiga. Ärge kasutage mikrokiudlappe!
Raskesti eemaldatavate plekkide puhastamiseks võib kasutada lahjendamata pesemisvahendit. Seejärel tuleb pind
puhta veega loputada ja põhjalikult aknaklaaside puhastamiseks mõeldud seemisnahast lapiga kuivatada.
Teras ja kroom
Tavapäraseks hoolduseks piisab tavalise nõudepesuvahendiga pesemisest. Raskesti eemaldatav mustus ja veeplekid
eemaldatakse vastava terasepuhastusvahendiga. Terasele tekkinud roosteplekid saab kõige paremini maha 10%
sidrunhappelahusega või tavalise metallipuhastus- ja -poleerimisevahendiga. Ärge kasutage mingeid abrasiivseid
vahendeid!
Alumiinium
Alumiiniumpinnad saate üldjuhul puhtaks pehme niiske lapiga ilma lisapingutusteta. Veeplekkide vältimiseks on
soovitatav alumiiniumpinnad hoolikalt kuivatada. Tugeva mustuse korral võite kasutada nõudepesu- või
klaasipuhastusvahendit.
Lõpetuseks
Nagu näete, ei nõua köögi eest hoolitsemine mingit nõidust. Enamikul juhtudel, nagu ülaltoodust nähtub, saate hakkama
tavalise pehme pesemisvahendi ja pehme riide- või seemisnahast lapiga. Otsustavaks on mis tahes mustuse korral kiire
pleki eemaldamine. Nii jääb teie sisseehitatud köök teid veel kauaks rõõmustama.
See teave on mõeldud kasutajatele köögimööbli hooldamise ja puhastamise soovitusena. See põhineb laboratoorsetel
uuringutel ja praktilisel kogemusel ja vastab praegusele tehnikatasemele. Kahtluste korral proovige kindlasti varjule
jääval pinnal, et kasutatav pesemisvahend ei rikuks pindu.

Juhiste mittejärgimise korral garantiinõuet ei rahuldata.

