Sisäoven hoito-ohje
Hoito-ohjeet
Oven puuosat
Ovien lakka- ja maalipinnat ovat hyvin kulutusta kestäviä ja likaa hylkiviä.
Ovien ja karmien pinnat kestävät hyvin kaikkia normaalisti kotitalouksissa
käytettäviä aineita kuten vettä, virvoitusjuomia, alkoholia, öljyjä, rasvoja ja muita ravintoaineita. Pintojen
pitkäaikaista altistusta ulkoisille aineille on kuitenkin vältettävä.
Pinnat olisi puhdistettava likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne
saa puhtaaksi vaivattomimmin. Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä se tavallisella, veteen sekoitettavalla
pesuaineella.
Puhdistus
Käytä tavallisia puhdistusaineita (ei alkaalisia), esimerkiksi astianpesuainetta. Älä käytä aineita, jotka voivat
naarmuttaa tai liuottaa pintaa. Vältä siis käyttämästä liuotteita, hankausjauheita, teräsvillaa jne.
Kostuta pinta alhaalta ylöspäin, mutta puhdista ylhäältä alaspäin, muussa tapauksessa oveen voi syntyä juovia.
Pyyhi kuivaksi.
Ulko-oven hoito-ohje
Maalattujen ovien hoito-ohje
Tuotteet on maalattu säänkestävillä maaleilla, jotka täyttävät naarmutuksen kestävyydelle,
kulumiselle ja ulkonäölle asetetut vaatimukset ja kestävät hyvin useimpia talouskemikaaleja, rasvoja ja
liuotteita.
Puhdistus
Käytä tavallisia puhdistusaineita (ei alkaalisia), esimerkiksi astianpesuainetta. Homeen poistoon käytetään
homeenpoistoainetta. Älä käytä aineita, jotka voivat naarmuttaa tai liuottaa pintaa. Vältä siis käyttämästä
liuotteita, hankausjauheita, teräsvillaa jne.
Kostuta pinta alhaalta ylöspäin, mutta puhdista ylhäältä alaspäin, muussa tapauksessa oveen voi syntyä juovia.
Pyyhi kuivaksi.
Huolto
Yleensä pelkkä normaali puhdistus riittää, jos ovi ei ole vaurioitunut tai kulunut epänormaalisti.
Kiillon säilyttämiseksi on kuitenkin suositeltavaa käsitellä ovi esimerkiksi autovahalla puhdistuksen
jälkeen.
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Paikkamaalaus
Pienet vauriot korjataan mieluiten siveltimellä sävyltään ja kiilloltaan sopivalla, ulkokäyttöön
tarkoitetulla alkydi -tai akrylaattimaalilla. Testaa maalin sopivuus ensin pienelle alueelle, esim.
oven takareunaan, varmistaaksesi, että maali sopii yhteen alkuperäisen pintakäsittelyn kanssa
Viilutettujen ovien hoito-ohje
Tuotteet pintakäsitellään kalvoa muodostamattomalla puuöljyllä, jolla on hyvät lahonesto-ominaisuudet
ja joka suojaa pintaa erilaisilta säärasituksilta.
Puhdistus
Käytä tavallisia puhdistusaineita, esimerkiksi astianpesuainetta. Homeen poistoon käytetään
homeenpoistoainetta. Älä käytä aineita, jotka voivat naarmuttaa tai liuottaa pintaa. Vältä siis
käyttämästä liuotteita, hankausjauheita, teräsvillaa jne. Kostuta pinta alhaalta ylöspäin, mutta
puhdista ylhäältä alaspäin, muussa tapauksessa oveen voi syntyä juovia. Pyyhi kuivaksi. Tarvittaessa
ovi voidaan myös hioa kevyesti hienolla hiomapaperilla. Hiomapöly harjataan ja pyyhitään pois.
Huolto
Ovi huolletaan tarvittaessa, yleensä muutaman kerran vuodessa. Puhdistuksen jälkeen ovi
käsitellään ulkokäyttöön tarkoitetulla (kalvoa muodostamattomalla) puuöljyllä. Öljyä käytetään
säästeliäästi, mutta kuitenkin niin paljon, että koko pinta tulee kyllästetyksi
Saranat, lukot, muut helat ja tiivisteet
Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys on
tarkistettava vuoden sisällä oven asennuksesta. Oven käyttölukot voidellaan
säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti. Voiteluun voidaan käyttää
erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja
mahdollisen vääntönupin juuri. Tiivisteet on pääosin valmistettu silikonista. Tiivisteet eivät vaadi erityistä
huoltoa; säännöllinen puhdistus oven normaalin puhdistuksen yhteydessä riittää. Tiivisteidenkunto on
tarkistettava säännöllisesti.
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