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Franke pesupöydän, keittiö- ja saniteetti altaiden puhdistus- ja hoito-ohjeet
Franke-altaat ja pesupöydät on valmistettu austeniittisestä ruostumattomasta teräksestä,
joka takaa altaan kestävyyden normaaleissa kotitalouden käyttöolosuhteissa.
Päivittäinen hoito
Tuote pitää huuhdella ja kuivata jokaisen käytön jälkeen, jottei pinta jää läikikkääksi.
Mikäli tuotetta ei kuivata, vesi kuivuessaan jättää harmaita läikkiä.
Perusteellinen puhdistus
Käytöstä riippuen tuote on myös puhdistettava perusteellisesti. Tähän voidaan käyttää nestemäisiä
puhdistusaineita.
Tavarataloissa on myytävänä erilaisia ruostumattoman teräspinnan puhdistamiseen tarkoitettuja aineita,
joilla vaikeammatkin tahrat irtoavat.
Franke Finlandin oma tuote on Twister koodilla 112.0007.715 jota on saatavana LVI-liikkeistä ja
rautakaupoista. Käyttöohjeita noudattaen tämä aine on turvallista käyttää.
Tuotteen pintaan saattaa muodostua harmaita läikkiä. Vesi sisältää tällöin esim. kalsiumia ja piitä, jotka
veden kuivuessa jäävät pöydän pinnalle. Nämä saadaan poistettua puhdistamalla pinta vedellä laimennetulla
ruokaetikkaliuoksella, jonka jälkeen allas on huuhdottava ja kuivattava hyvin.
Säännöllisellä puhdistuksella on tärkeä merkitys tuotteen ulkonäölle.
Naarmuuntuminen
Ruostumaton teräs naarmuuntuu aina käytössä. Nämä naarmut johtuvat siitä, että kovempi aine hankaa
pehmeämpää ainetta. Kotitalouksissa ruostumatonta terästä kovempia aineita ovat esim. posliini astiat ja
erityisesti niiden pohjat, sekä karkaistut teräsesineet. Jos aineet ovat yhtä kovia, molemmat naarmuuntuvat
esim. ruokailuvälineet. Nämä pintanaarmut eivät kuitenkaan heikennä tuotetta.
Kiiltävässä pinnassa naarmut näkyvät aluksi varsin selvästi, mutta ajan kuluessa pinta himmenee
(patinoituu) hieman ja yksittäiset naarmut eivät enää erotu muiden joukosta kuten alussa.
Ruostejäljet
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuote ei ruostu kotitalouden käyttöolosuhteissa.
Se kestää normaalit kotitalouksien aineet loistavasti. Mikäli tuotteen pinnalle syntyy ruostejälkiä, ne johtuvat
ulkopuolisen aineen ruostumisesta tuotteen pinnalle (esim. jäljet valurauta-astioiden pohjista), ei itse tuotteen
ruostumisesta.
Nämä jäljet poistetaan, kuten muutkin likatahrat puhdistamalla pinta puhdistusaineella ja tarvittaessa
hankaamalla riittävästi, jotta jäljet irtoavat.

Huomioi seuraavaa
•

Suola, suolaliuokset, hapot, hedelmämehut, valkaisuaineet, hopeanpuhdistusaineet ja tapettiliisteri jättävät
jäljen jo lyhyessä ajassa. Jos niitä joutuu altaan pinnalle, pese huuhtele ja kuivaa pinta välittömästi.

•

Älä koskaan puhdista pesupöytää tai allasta hankausjauheella tai teräsvillalla, koska ne naarmuttavat
teräksen pinnan.

