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LUONNONKIVESTÄ	  VALMISTETTUJEN	  
TYÖTASOJEN	  KÄYTTÖ-‐ 	   JA 	  HUOLTO-‐

OHJE 	   	  

Exclusive	  Stone	  OÜ:n	  valmistamat	  graniitti-‐	  ja	  marmoritasot	  sekä	  taustakivet	  on	  ennen	  
asennusta	  tai	  asiakkaalle	  luovuttamista	  puhdistettu	  ja	  käsitelty	  kivisuojalla.	  Uudelleenkäsittely	  
tulisi	  tehdä	  3-‐4	  kertaa	  vuodessa,	  riippuen	  kiven	  tyypistä	  ja	  käyttötiheydestä	  (vaalea	  kivi	  n	  4	  
kertaa	  vuodessa	  ja	  tumma	  kivi	  3	  kertaa	  vuodessa).	  Säännöllinen	  huolto	  ja	  oikeat	  puhdistusaineet	  
varmistavat,	  että	  työtason	  ulkonäkö	  pysyy	  kauniina	  monien	  vuosien	  ajan.	  

TYÖTASOJEN	  PUHDISTUS:	  	  

Graniittipintojen	  puhdistukseen	  sopivat	  neutraalit	  (pH	  7),	  lievästi	  happamat	  (pH	  4-‐6),	  tai	  lievästi	  
emäksiset	  puhdistusaineet	  (pH	  8-‐10).	  Aina	  ennen	  pesuaineen	  käyttöä	  tulisi	  etiketin	  tiedoista	  
tarkistaa	  sen	  sopivuus.	  	  

Marmorin	  puhdistukseen	  ei	  saa	  käyttää	  happamia	  puhdistusaineita.	  Graniitti-‐	  ja	  marmoripintoja	  
ei	  saa	  puhdistaa	  hankaavilla	  aineilla.	  

On	  erittäin	  tärkeää	  puhdistaa	  syntyneet	  tahrat	  mahdollisemman	  pikaisesti,	  jotta	  lika	  ei	  ehtisi	  
imeytyä	  kiveen.	  Graniittipintojen	  puhdistukseen	  on	  aikaa	  n	  20	  minuuttia,	  mutta	  marmoriin	  
tahrat	  imeytyvät	  pinnan	  huokoisuuden	  takia	  nopeammin.	  Myöhäisempi	  puhdistus	  ei	  anna	  enää	  
tuloksia	  ja	  tahra	  jää	  kiveen.	  

JOS	  TYÖTASOON	  TULEE	  TAHRA,	  TOIMI	  SEURAAVASTI:	  	  

Mehu-‐,	  kahvi-‐,	  öljy-‐,	  rasva-‐	  tai	  punaviinitahrat	  täytyy	  kuivata	  heti	  paperipyyhkeellä	  ja	  pestä	  
veteen	  laimennetulla	  miedolla	  pesuaineella	  (tähän	  tarkoitukseen	  sopivat	  monet	  
astianpesuaineet).	  Sen	  jälkeen	  pinta	  pyyhitään	  pehmeällä	  liinalla	  kuivaksi.	  	  

Aineet,	  joita	  tulisi	  käsitellä	  varovasti:	  rasva	  ja	  öljy,	  punaviini,	  kahvi	  ja	  tee,	  happamat	  mehut.	  
Luonnonkivestä	  valmistetun	  työtason	  asianmukainen	  huolto	  varmistaa	  sen	  
eksklusiivisen	  ulkonäön	  säilymisen	  –	  siksi	  on	  muistettava	  jotkut	  perusasiat:	  

• Syntyneet	  tahrat	  täytyy	  puhdistaa	  mahdollisemman	  pikaisesti,	  jotta	  lika	  ei	  ehtisi	  
imeytyä	  kiveen.	  Tahrojen	  ei	  saa	  antaa	  kuivua	  pintaan,	  koska	  myöhäisempi	  käsittely	  
ei	  enää	  anna	  toivottua	  tulosta.	  Jos	  kiven	  puhdistus	  ei	  tahdo	  onnistua,	  ota	  yhteyttä	  
Exclusive	  Stone	  OÜ:hyn	  (puh:	  +372	  512	  6606	  tai	  info@exclusivestone.ee).	  

• Vältä	  kivipinnan	  naarmuttamista	  –	  käytä	  leikkuulautaa.	  Nykyajan	  veitset	  ovat	  usein	  
lujaa	  erikoisterästä,	  joka	  jättää	  hiottuun	  tai	  kiillotettuun	  pintaan	  naarmuja.	  	  

• Remontti-‐	  ja	  maalaustöiden	  ajaksi	  peitä	  työtasot.	  	  
• Älä	  käytä	  kivitasoa	  vasarointialustana	  –	  kiveen	  saattaa	  syntyä	  koloja	  ja	  halkeamia.	  

	  
Kun	  toimitamme/asennamme	  luonnonkivestä	  valmistetun	  työtason,	  annamme	  asiakkaalle	  myös	  
huoltoaineen,	  jota	  riittää	  ainakin	  kahden	  vuoden	  ajaksi. 


