
Kylpyamme 
Puhdista kylpyamme jokaisen käyttökerran jälkeen, 

jotta siihen ei muodostu lika- ja kalkkikerrostumia. 

Käytä mietoa ja hellävaraista puhdistusainetta, esi-

merkiksi käsitiskiainetta, ja pehmeää harjaa tai sientä. 

Huuhtele käsisuihkulla. Poista mahdolliset värjäytymät 

apteekista saatavalla sitruuna- tai viinihapolla. Laita 

hieman happoa kosteaan liinaan, hankaa jälkeä ja 

huuhtele huolellisesti. Kalkkitahrat saa pois helposti ja 

hellävaraisesti tavallisella etikalla. Hankaa kalkkitahraa 

kostealla liinalla, jossa on etikkaa, ja huuhtele. 

Kylpyammeisiimme saa glazeplus-pintakäsittelyn, 

kirkkaan polymeerikalvon, joka suojaa ammeen pintaa 

lialta ja kalkkisaostumilta. Se helpottaa puhdistusta 

ja vähentää puhdistukseen tarvittavan pesuaineen 

määrää.

Glazeplus-käsitellyt tuotteet on suojattava rakentami-

sen ajaksi, sillä ne voivat vahingoittua rakentamisessa 

käytettävistä kemikaaleista. Kerro asiasta asianosaisille 

ammattiryhmille. Puhdista glazeplus-käsitellyt pinnat 

pehmeällä liinalla – HUOM! ei mikrokuituliinalla – ja 

miedolla puhdistusaineella. 

Jos haluat pestä tai liottaa vaatteita kylpyammeessa, 

käytä mietoa ja mielellään nestemäistä hienopesuai-

netta. Vahva pesu- tai liotusaine voi vahingoittaa kyl-

pyammeen emalipintaa. 

Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, teräsvil-

laa, hankaavia sieniä, klooria tai fosfaatteja sisältäviä 

aineita, konetiskiainetta tai pyykinpesuainetta.

KylpyhuoneKalusteet 
Gustavsbergin kylpyhuonekalusteet kestävät kosteut-

ta, mutta niitä ei saa huuhtoa vedellä. Vältä kalustei-

den asentamista aivan kylpyammeen tai suihkun 

viereen, jos välissä ei ole kunnollista suihkuseinää. Älä 

anna veden seisoa pinnoilla, vaan kuivaa ne mahdol-

lisimman pian. Puhdista miedolla puhdistusaineella ja 

pehmeällä liinalla.

HuoleHdi k ylpyHuoneestasi,
niin k ylpyHuoneesi HuoleHtii sinusta.
Kylpyhuoneen puhtaanapidossa ei ole kyse pelkästään hygieniasta. Oikealla hoidolla
saat pinnat ja yksityiskohdat toimimaan paremmin ja pidempään. Noudata siis näitä ohjeita.
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saniteettiposliini 
Tiivis saniteettiposliini on yksi helppohoitoisimmista 

materiaaleista. Jos valitset lisäksi posliinin, jossa on 

ceramicplus-käsitelty pinta, puhtaana pitäminen on 

entistä helpompaa. Puhdista posliini usein, jotta lika 

ja kalkki eivät tartu kiinni. Jos tavallinen puhdistusai-

ne ei ole riittävän tehokas, käytä apteekista saatavaa 

sitruuna- tai viinihappoa. Laimenna happoa ohjeen 

mukaan ja levitä sitä wc-istuimeen. Hankaa kosteaa 

pintaa ja huuhtele huolellisesti. Poista kalkkitahrat ta-

vallisella etikalla, jota laimennetaan ohjeen mukaan. 

Lämmitettynä etikka on vieläkin tehokkaampi. 

Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita. Ne 

vahingoittavat lasitetta ajan myötä. Älä myöskään 

käytä voimakkaasti emäksisiä, lipeäpohjaisia put-

kenavausaineita, jotka voivat olla haitallisia sekä 

posliinipinnalle että ympäristölle. Lämmittämät-

tömään tilaan jäävän wc-istuimen huuhtelusäiliö on 

tyhjennettävä ja kuivattava. Kaada noin 4 dl pak-

kasnestettä vesilukkoon. Käytä ympäristöystävällistä 

tuotetta. 

saniteettiposliini, jossa on CeramiCplus-Käsittely 

C+ on pintakäsittely, jonka ansiosta posliini on entistä hel-

pompi pitää puhtaana. Käsittely sulkee posliinipinnan huo-

koset, jolloin vesi muodostaa pisaroita ja vie mukanaan lian 

ja kalkin. Posliinin pitämiseksi raikkaana riittää päivittäinen 

puhdistus pehmeällä liinalla tai harjalla ja tarvittaessa mie-

don puhdistusaineen käyttö. Jos tarvitset jotain vahvempaa 

kalkin poistamiseksi, käytä etikkapohjaista puhdistusainetta. 

Älä koskaan käytä hankaavia tai talkkipohjaisia tuotteita (pH 

yli 10). Muutoin puhdistamista koskevat samat säännöt kuin 

saniteettiposliinia, katso yllä. Älä kaada wc-altaaseen ympä-

ristölle vaarallisia aineita, kuten liuottimia, vahvoja kemikaa-

leja tai myrkkyjä. Ne vahingoittavat ympäristöä ja voivat myös 

vaurioittaa C+-pintakäsittelyä. Takuu ei ole voimassa, mikäli 

tällaisia aineita on laitettu tai kaadettu wc-altaaseen. 

WC-istuimet 
Käytä saippualiuosta tai mietoa puhdistusainetta. 

Älä koskaan käytä klooripohjaista tai hankaavaa puh-

distusainetta. Pyyhi lopuksi puhtaalla liinalla. Pyyhi 

istuimen renkaan alta kalkki ja virtsatahrat, jotta ne 

eivät tartu kiinni. Jos tahrat eivät lähde pois, hankaa 

niitä pehmeällä liinalla, joka on kastettu lämpimään 

saippuaveteen. Gustavsbergin pehmeät ja kovat 

istuimet ovat läpivärjättyjä, joten niistä ei lähde väriä 

oikeassa käytössä. Kovien istuimien pinta saattaa va-

hingoittua istuimen renkaan alta, jos se puhdistetaan 

liian harvoin. Pintaa voi raikastaa kiillottamalla sitä 

kevyesti pehmeällä liinalla, jossa on hankausainee-

tonta autovahaa. Ota tavaksi jättää kansi ja rengas 

ylös wc-altaan puhdistuksen jälkeen, jotta pesuaine 

ja vesi kuivuvat
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hanat 
Ota tavaksi pyyhkiä hanat usein, mielellään heti käytön 

jälkeen. Näin sinun ei tarvitse käyttää voimakkaita ja 

ympäristölle haitallisia tuotteita. Käytä pehmeää liinaa, 

jotta kalkkia ja rumia jälkiä ei pääse muodostumaan. 

Puhdista kromatut ja anodisoidut pinnat säännöllisesti 

nestemäisellä, pH-neutraalilla puhdistusaineella tai 

saippualiuoksella. Kuivaa lopuksi pehmeällä, kuivalla 

liinalla. Jos hanoihin kaikesta huolimatta syntyy kalkki-

kerrostumia, käytä tavallista etikkaa ja huuhtele huolel-

lisesti vedellä. 

muista seuraavat asiat: 

•  Kaikki hankaavat tuotteet, kuten teräsvilla, karkeat 

 sienet, hankausaineet ja vastaavat, tekevät pinnasta   

 himmeän ja naarmuisen. 

•  Älä koskaan käytä happamia, klooria tai alkoholia si-

 sältäviä puhdistusaineita, sillä niistä voi jäädä rumia 

 jälkiä ja vaurioita pintaan. Jos käytät tällaisia aineita 

 hanan lähellä, suojaa hana roiskeilta. 

•  Vältä puhdistusaineen suihkuttamista suoraan 

 hanaan, sillä sen sisällä olevat osat voivat vahin-

 goittua. Käytä sen sijaan hellävaraista liinaa, joka on   

 myös tehokkaampi. 

•  Vältä erityisesti puhdistusaineita, jotka sisältävät 

 suolahappoa, fosforihappoa, etikkahappoa tai 

 klooria. Myös alumiinikloridi, jota käytetään 

 antiperspiranttina, saattaa värjätä. 

•  Erittäin kuuma vesi ja korkeapainehuuhtelu voivat   

 aiheuttaa vahinkoja. 

•  Jos on olemassa jäätymisvaara, esimerkiksi lämmittä-

 mättömässä talossa tai vapaa-ajan asunnossa, 

 tyhjennä vesihana kaikesta vedestä ennen talvea.   

 Toinen vaihtoehto on irrottaa hana ja säilyttää sitä 

 lämmitetyssä tilassa. Jos hana tyhjennetään vedestä 

 ja jätetään paikalleen, säätöosa / keraaminen osa on 

 irrotettava, jos kyseessä on yksiotehana. Jos 

 kyseessä on termostaattihana, termostaattiosa/

 säätöosa on irrotettava ja sulkuhana asettava auki-

 asentoon. Jäätymisvaara on olemassa myös silloin, 

 kun hanaa, jossa on vettä, kuljetetaan pakkasella. 

suihKu 
Suihkuseinät ovat jatkuvasti alttiina vedelle, saippualle, 

rasvalle, sampoolle ja kalkille. Siksi Gustavsbergin suih-

kuseinät ovat clear glass – lasia, jonka suojapinnoite 

helpottaa puhdistusta ja vähentää puhdistukseen 

tarvittavan pesuaineen määrää.

Voit estää kalkkikerrostumien muodostumisen lasisein-

ien sisäpinnalle pyyhkimällä seinät kumilastalla tai liinal-

la jokaisen käytön jälkeen. Käytä perusteellisemmassa 

puhdistuksessa mietoa puhdistusainetta. Erityisesti 

suihkulle tarkoitettu puhdistusaine, tavallinen ikkunan-

pesuaine tai nestemäinen astianpesuaine ovat hyviä. 
• Älä koskaan käytä asetonia, happamia tai alkoholia   

 sisältäviä puhdistusaineita tai hankaavia aineita.
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poreammeet ja aKryyliammeet 
Kylpyammeen puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen 

auttaa estämään lian ja kalkkisaostumien kertymistä. 

Käytä puhdistukseen mietoa ja hellävaraista puhdis-

tusainetta, esimerkiksi nestemäistä astianpesuainetta 

ja pehmeää harjaa tai sientä. Helpoimmin amme puh-

distuu Villeroy & Boch puhdistusaineella 

(UCCOM1005), jonka sisältämä vaha suojaa ammetta 

ja tekee pinnasta likaa hylkivän. Älä käytä hankaavia 

puhdistusaineita, teräsvillaa tai hankaussientä.

Poreammeiden letkut on puhdistettava säännöllisesti. 

Puhdistustaajuus riippuu ammeen käyttötiheydestä. 

Suosittelemme kuitenkin, että yksityiskäytössä ole-

van ammeen letkut puhdistetaan vähintään kolmen 

kuukauden välein. Villeroy & Boch desinfiointiaine 

(UCCOM1004) puhdistaa ja desinfioi poreammeen 

vedenkiertojärjestelmän. 
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