
Keittiön huolto-  
ja hoito-ohjeet



 
Hei keittiön omistaja!
Jotta voisit nauttia Elega-keittiöstäsi mahdollisimman pitkään, haluamme antaa 
sinulle huolto- ja hoito-ohjeita, joiden avulla huolehdit keittiösi hyvinvoinnista 
helposti ja mukavasti.

Lue nämä huolto- ja hoito-ohjeet ennen keittiön käyttöönottoa. Näiden ohjeiden 
yleiset ohjeet koskevat vain Elegan tuotteita. Säilytä ohjeita, jotta voit tarvit-
taessa palata niiden pariin myöhemmin tai antaa ne mahdolliselle seuraavalle 
keittiön omistajalle.

Noudata myös kalusteiden, lisävarusteiden sekä sähkölaitteiden mukana tulevia 
ohjeita. Valmistaja ei vastaa keittiön asiattoman käytön tai hoidon seurauksista.

Viihtyisiä hetkiä keittiöösi!

Yleisiä hoito-ohjeita
Vinyylipintaiset keittiön kaapinovet
Tasojen hoito: laminaattitasot
Tasojen hoito: puiset tasot
Välitilojen huolto
Altaiden huolto 
Hanojen huolto
Laatikostojen ja kaappien mekanismit (saranat, vetokiskot)
Liesituulettimen huolto
Kodinkoneet
Takuu
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Sisällys
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Yleisiä 
hoito-ohjeita
Elegan keittiön korkealaatuiset pinnat ja tuotteet on helppo 
pitää puhtaana ja huoltaa! Kodin yleisimmät puhdistusaineet ja 
välineet sopivat hyvin Elega-keittiön puhtaanapitoon. Keittiötäsi 
puhdistaessa emme suosittele käytettäväksi hiovia puhdistus-
tuotteita tai liuotinaineita.

Jääkaappi, hella ja muut mahdolliset siirrettävä kodinkoneet tulisi 
siirtää ajoittain ulos niille tarkoitetuista paikoista ja siivota pölyt 
ja muu mahdollinen roska. Mikäli kodinkoneesi on integroitu kaa-
pistoihin, et voi siirtää niitä.

Muuta huoltoa keittiö ei juurikaan kaipaa. Tarkemmat tuotekoh-
taiset ohjeet löydät tästä oppaasta!



4

Vinyylipintaiset keittiön 
kaapinovet

Elegan keittiön kaapinovet valmistetaan omalla tehtaallamme Haapajärvellä. 
Ovet valmistetaan MDF-levystä. Käyttämämme MDF-levy on tiivistä havupuu-
kuitua. Pintakäsittelyssä käytetään 0,35 - 0,6 mm PVC-kalvoa.

Pintakäsittely tehdään Vacum-Membran menetelmällä: Pintakäsiteltävään kap-
paleeseen ruiskutetaan lämpöaktivoituva liima, jonka jälkeen korkean lämpötilan 
ja paineen avulla 3D-kalvo puristetaan MDF-levyyn kiinni. Elegan käyttämissä 
3D-kalvoissa on UV-käsittely ja naarmuuntumisenestolakka.

Älä altista vinyylipintaista tuotetta kuumalle höyrylle. Vinyylipinnoitetun tuotteen 
lämmönkesto on 80 °C. Ota tämä siis huomioon kun sijoitat kuumenevia laitteita 
keittiöösi kuten kahvinkeitin tai vedenkeitin. Kuuma vesihöyry saattaa vahingoit-
taa kalvoa ja sen liimaus voi pettää.

Huomioi myös muiden kodinkoneiden kuumeneminen. Noudata sähkölaitteiden 
hoidon ja käytön suhteen ehdottomasti laitevalmistajan erityisiä ohjeita.

Tarkista säännöllisesti pintalämpötila uuninluukun sivureunassa. Lämpötila on 
hyväksyttävä, jos reunaa voidaan vielä hyvin koskea sormenpäällä. Jos näin ei 
ole, on laitevalmistajan asiakaspalvelun tarkastettava luukun tiiviys. Liika kuume-
neminen voi vahingoittaa vinyylikalvoa ja laite voi olla myös riski kodin turvalli-
suudelle.
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Pinnoitetun tuotteen tahriintuessa pyyhi lika pois kostealla liinalla kevyesti pyyh-
kien. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, lisää liinaan puhdistusainetta. Normaalit 
kodin pesuaineet sopivat pinnoitettujen tuotteiden puhdistukseen.

Älä käytä puhdistuksessa hankaavia aineita tai orgaanisia liuotteita.

Yleinen ohje

Puhdistus



5

Tasojen hoito:
laminaattitasot

Laminaattitasot on valmistettu korkeapainelaminaatilla pinnoitetusta lastulevys-
tä. Laminaatti on liimattu levyyn molemmin puolin dispersioliimalla. Käyttämäm-
me lastulevy on Suomalaista P2-luokan lastulevyä.

Laminaatti kestää kuuman vesikattilan lämmön, mutta uunipelti, -vuoka tai juuri 
levyltä otettu paistinpannu voivat vahingoittaa pintaa.

Uunin höyrynpoisto ei saa osoittaa lähietäisyydeltä suoraan kohti laminaattipin-
taa. Varmista myös, ettei astianpesukoneen, kahvinkeittimen tai vedenkeittimen 
höyry tiivisty tason alapinnalle ja aiheuta kosteusvaurioita.

Veitsellä leikatessa käytä aina leikkuualustaa.

Laminaattitasojen reunalistoitukset ja liitokset kestävät roiskevettä hetkellisesti. 
Seisovat vedet on pyyhittävä reunalistojen liitosten lähietäisyydeltä kohtuullises-
sa ajassa.

Mikäli huomaat tasoissa muutoksia tai vikoja, puutu niihin heti ja korjauta ne 
tarvittaessa, näin ehkäiset vakavammat ongelmat.

Laminaattipintainen työpöytä voidaan puhdistaa käsiastianpesuaineella. Pintty-
neet tahrat voidaan puhdistaa tuulilasinpesuaineeseen, talousspriihin, asetoniin 
tai tinneriin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten.

Näitä tuotteita ei saa käyttää sellaisen laminaattilevyn reunan puhdistukseen, 
jossa on muovi- tai puulista.

Välttääksesi pinttyneet tahrat, pyri siistimään keittiösi taso mahdollisimman pian 
tahran syntymisen jälkeen.

Yleinen ohje

Puhdistus
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Tasojen hoito: 
puiset tasot

Puinen keittiötaso on kestävä ja pitkäikäinen, mutta se vaatii säännöllistä hoitoa 
ja huoltoa. Laskutason huoltokäsittely on hyvä tehdä noin kahden vuoden välein, 
ja hellan ja vesipisteen läheisyydessä sijaitseva taso pitää huoltaa keskimäärin 
kerran vuodessa.

Puinen taso tulee ajoittain öljytä. Tarkista, että käyttämäsi öljy soveltuu keittiö-
tasoille, esimerkiksi ruokaöljy ei ole sovelias pintakäsittelyaine. Saat pidennettyä 
huoltoväliä käyttämällä öljy-vahaseosta.

Hio pinta hienolla hiekkapaperilla puunsyyn mukaisesti. Varmistat, että pinta 
on puhdas ja öljy imeytyy tasaisesti. Poista puupöly harjaamalla, imuroimalla 
tai kuivalla liinalla  pyyhkimällä. Levitä työtasoöljy ohuelti. Katso, että kaikki öljy 
imeytyy puuhun, eikä pintaan jää lammikoita. Anna kuivua vuorokausi ennen 
seuraavan kerroksen levittämistä.

Vältä kuumien astioiden sijoittamista tasolle. Puiseen tasoon voi jäädä jälkiä 
esim. kuumasta kattilasta.

Puinen taso tulee puhdistaa mahdollisimman nopeasti sen likaantuessa. Puhdis-
ta taso kostealla liinalla. Vältä voimakkaita pesuaineita, älä käytä liuotinaineita.

Mikäli tasoon pääsee tahraavia tuotteita kuten punaviiniä tai marjoja, saattavat 
tahrat pinttyä tasoon kiinni. Tällöin vain tason hiominen auttaa tahran poistoon.

Yleinen ohje

Puhdistus
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Välitilojen huolto

Elegan laminaattivälitilat on valmistettu korkeapainelaminaatilla pinnoitetusta 
lastulevystä. Laminaatti on liimattu levyyn molemmin puolin dispersioliimalla. 
Käyttämämme lastulevy on Suomalaista P2-luokan lastulevyä.

Välitilojen hoidossa tulee ottaa huomioon samat asiat kuin tasojen kanssa, eli 
vältä kuumaa höyryä tai todella kuumien keittiön astioiden osumista suoraan 
pinnalle.

Tarkista välitilan ja tason sekä välitilan ja yläkaapistojen välinen silikonisauma 
vuoden tai kahden vuoden välein. Silikoni voi ajan kanssa vetäytyä, jolloin siihen 
saattaa muodostua reikiä. Mikäli silikonisaumaan on tullut reikiä, tulee silikoni-
sauma paikata, jottei kosteus pääsee saumojen taakse.

Laminaattipintainen välitila voidaan puhdistaa käsiastianpesuaineella. Pintty-
neet tahrat voidaan puhdistaa tuulilasinpesuaineeseen, talousspriihin, asetoniin 
tai tinneriin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten.

Näitä tuotteita ei saa käyttää sellaisen laminaattilevyn reunan puhdistukseen, 
jossa on muovi- tai puulista.

Välttääksesi pinttyneet tahrat, pyri siistimään keittiösi taso mahdollisimman pian 
tahran syntymisen jälkeen.

Yleinen ohje

Puhdistus
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Altaiden huolto

 
Hanojen huolto

Altaita ei tarvitse erikseen huoltaa. Huomioithan, että tummissa altaissa esim. 
veden kalkkijäämät näkyvät helpommin, jolloin tumman altaan siistinä pito vaatii 
puhdistusta useammin.

Mikäli altaassa havaitaan vuotoja, ole yhteydessä LVI-palveluihin.

Hanoja ei tarvitse erikseen huoltaa. Huomioithan, että tummissa hanoissa esim. 
veden kalkkijäämät näkyvät helpommin, jolloin tumman hanan siistinä pito vaatii 
puhdistusta useammin.

Mikäli havaitset hanassa vuotoja, ole yhteydessä LVI-palveluihin.

Altaan voi puhdistaa ajoittain tiskiaineella tai yleisillä kodin puhdistusaineilla. 
Muista tyhjentää lavuaarin sihti päivittäin.

Hanan voi puhdistaa yleisillä kodin puhdistusaineilla. Hanan suuttimeen jäänyt 
kalkki kannattaa puhdistaa ajoittain, jottei hana tukkiudu.

Yleinen ohje

Yleinen ohje

Puhdistus

Puhdistus
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Laatikostojen ja kaappien 
mekanismit (saranat, 
vetokiskot)

Laatikostojen ja kaappien mekanismeja ei tarvitse erikseen huoltaa. Pitämäl-
lä laatikostot ja keittiö yleisesti puhtaana säilyvät myös mekanismit hyvässä 
kunnossa. Mikäli mekanismit, kuten saranat päästävät ääntä, voidaan ne öljytä 
ajoittain.

Saranat ja laatikostojen mekanismit kestävät pitkään kun huomioit niiden pai-
norajoitukset. Elegan laatikostojen painoraja on 25-50 kg. Laatikon painoraja 
riippuu laatikon leveydestä, korkeudesta sekä mahdollisesta vaimennusmekanis-
mista.
Tarkista oman laatikostosi tiedot tilauksestasi.

Huomioithan, ettemme myy pyörillä tulevaa saareketta laatikostoilla kaatumis-
vaaran vuoksi.

Yleinen ohje
• 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
• 



10

 
Liesituulettimen huolto

 
Kodinkoneet

Liesituulettimen aktiivihiilisuodatin tulee vaihtaa vuoden välein. Liesituulettimen 
suodatin tulee myös puhdistaa rasvasta säännöllisin väliajoin. Tähän voit käyt-
tää yleisiä kodin puhdistusaineita.

Kodinkoneilla on laitevalmistajan takuu, varmista että tuotteet ovat kunnossa, 
eivätkä kuumene liikaa. Jos kodinkoneissa ilmenee ongelmia ota yhteyttä laite-
valmistajaan.

Yleinen ohje

Yleinen ohje
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Elega myöntää toimittamilleen tuotteilleen takuun seuraavasti: 

Elegan valmistamilla ja asentamilla kalvopinnoitetuilla tuotteilla on 3 vuoden 
takuu.
Elegan valmistamilla ja asiakkaan itse asentamilla tuotteilla on 18 kk:n takuu.
Saranoilla takuuaika on 20 vuotta.
Liukuovien pyörästöillä on 10 vuoden takuu.
Laatikoiden mekanismeilla takuu on 10 vuotta.
Tasoilla ja välitiloilla takuuaika on 2 vuotta.
Muiden tuotteiden osalta sovelletaan rakennusalan yleistä 18 kk takuuta
(Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot 2002).

Lisäturvana Elega Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden laatuturvan. 10 vuoden 
laatuturva koskee Elegan kalvo-ovien ja etulevyjen tuoteosuutta. Laatuturvan 
ehtona: toimitus on tilattu Elega-asennuksella. Asiakkaan omavastuu lasketaan 
toimitusajan mukaan seuraavasti: 

Laatuturva   Asiakkaan omavastuu
0-3 vuotta   0 %
4-5 vuotta   30 %
6-10 vuotta   50 %

Toimittaessa tuotteiden laatuturvan mukaan, kokonaislaatuturva-aika ei jatku. 
Laatuturvaa mitataan toimituksen alkuperäisen toimitusajan mukaan myös uu-
delleen toimitetun tuotteenosalta.

Takuu kattaa tuotteiden valmistusvirheet. Mahdollisia käytöstä johtuvia virheitä 
(esim. naarmut, lämmöstä aiheutuneet vauriot, liitossaumojen tai takareunojen 
turpoamiset) takuu ei korvaa.

Elegan kalvopinnoitteiset tuotteet, tasot,
välitilat ja muut tuotteet
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Takuu
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www.elega.fi

Jäikö kysyttävää? Ota yhteys asiakaspalveluun: 
020 7578 800 tai keskus@elega.fi

@elegakeittiot @Elega.keittiot

#elegakeittiöt  #unelmakeittiö


