
Miten säilytetään graniitti- tai kvartsitason kauneus

Ulkonäön ja käyttömukavuuden kannalta graniitti- tai kvartsitaso on paras valinta, mutta pystyäksesi
käyttämään sitä päivittäin huoletta ja säilyttämään sen kauniin yleisilmeen Sinun on tiedettävä
muutamia seikkoja materiaalien ominaisuuksista ja hoitopinnoista. Työtason moitteettoman kunnon
hoitamiseksi tarvitset enintään 30 minuuttia vuodessa.

Mekaaniset vauriot ja lämpötila

Vaikka kyseessä on kivi, jota pidetään vahvuuden vertailukuvana, graniitilla on omat heikkoutensa.
Asennuksen yhteydessä graniittitasot tuetaan siten, ettei niiden murtuminen ole mahdollista, mutta
huolettomuuden tai onnettoman sattuman tapauksessa kiveä on mahdollista vaurioittaa. Tämä koskee
ennen kaikkea työtason reunoja, joista kovan iskun vaikutuksesta voi irtoa paloja. Kivi on mahdollista
korjata, mutta lopputulos ei ole verrattavissa lähtötilaan, ja mainitut viat eivät kuulu takuun piiriin. Tässä
mielessä kvartsilla on paremmat edellytykset, koska se kestää paremmin mekaanisia vaurioita. Emme
myöskään suosittele kiipeämään työtasoihin yltääkseen ottamaan jotain yläkaapeista. Työtaso on
heikoin kapeimmissa – ennen kaikkea altaan ja keittotason – kohdissa sekä ihmisen painosta voi
syntyä halkeamia.

Suosittelemme käyttämään aina leikkuulautaa, koska vaikka veitset ja muut terävät esineet eivät
naarmuta kivitasoja, voi pinnan jatkuva leikkaaminen johtaa kiillon menettämiseen, jonka korjaaminen
onnistuu vain erikoistyökaluilla. Tämän lisäksi pintaan voi jäädä metallinjälkiä, jotka eivät ole naarmuja,
mutta joita ei ole mahdollista poistaa erikoisaineita käyttämättä.

Kivipinta on herkkä hioma-aineille: älä käytä puhdistukseen metallisientä, käyttäessäsi pehmeätä liinaa
varmistu, että se on puhdas – satunnainen hiekan jyvä voi vahingoittaa pinnan.

Graniitti ei ole herkkä korkeille lämpötiloille, mutta silti kannatta käyttää suoran liedeltä otetun kattilan
tai paistinpannun alla kuuma-alustaa, koska pannujen ja kattiloiden (erityisesti saviastioiden) karhea
pohja saattaa jättää kivipintaan naarmuja.

Kvartsipinnoissa on kuuma-aluksen käyttäminen pakollista, koska puristegraniitti sisältää liimaa, joka
kosketuksessa kuuman esineen kanssa voi reagoida ja muodostaa jäljen, jota ei pysty työpinnasta
poistamaan.



Päivittäinen hoito ja tahrat

Työtaso ei tarvitse erikoista päivittäistä hoitoa. Päivittäiseen puhdistukseen riittää kostea liina ja
neutraali puhdiste, kuten laimennettu astianpesuaine tai lasipesuaine. Graniitti- ja kvartsipinnoille
sopivat neutraalit (pH 7), heikosti happamat (pH 4 – 6) tai heikosti emäksiset puhdistusaineet (pH 8 –
10), marmorin puhdistukseen ei saa käyttää happamia aineita. Käytä mieluummin vesipohjaisia
puhdistusaineita, koska ne ovat ympäristöystävällisiä eivätkä vahingoita terveyttä.

Piintyneiden tahrojen poistamiseksi kvartsilta voi käyttää myös voidemaista puhdistustahnaa
(esimerkiksi Cif), mutta ei kannata hieroa pintaa voimakkaasti. Puhdistustahna ei sovellu graniitin
puhdistukseen.

Tahrojen poistamisen paras tapa on pinnan puhdistus välittömästi aineen kaatumisen tai roiskumisen
jälkeen – mitä kauemmin aine pysyy pinnassa, sitä suurempi on piintyneiden tahrojen muodostumisen
riski. Mitä vaaleampi on kivi, sitä huolellisempi on oltava. Hiotut kivipinnat ovat kiillotettuja pintoja
heikompia. Suurinta varovaisuutta vaatii marmori. Erittäin varovainen on oltava sellaisten aineiden
kanssa, kuten kahvi, tee, punaviini (ja alkoholi yleensä), öljyt, happamat hedelmät (sitruuna, appelsiini)
ja mehut. Voimakkaiden tahrojen tapauksessa suosittelemme ottamaan yhteyttä meihin, koska tahrojen
poistaminen riippuu kiven laadusta ja tahran aineesta.



Erikoishoito

Tummanväriset graniitti- ja kvartsilaadut eivät
tarvitse erikoishoitoa. Vaaleissa kivilaaduissa on
kerran vuodessa tai kahdessa käytettävä
erikoisaineita ns. „kiven sulkemiseen“. Aine
parantaa kiven kestävyyttä tahrojen suhteen.
Tähän tarkoitukseen sopivat rakennustarvike-
kaupoissa myynnissä olevat vastaavat aineet tai
toimestamme tarjoamat tuotteet. Kiven kiiltoa
parantavien tuotteiden vaikutus on tilapäistä –
työtasot pysyvät kiiltävinä vain silloin, kuin niitä
käytetään ja hoidetaan oikein.

Huom! Varmista aina, että tuote sopii työtasoosi, ja lue huolellisesti sen käyttöohjeet. Koska
kivihoitoaineet ovat kemikaaleja, noudata aina niiden turvallista käyttöä varmistavia vaatimuksia!
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