
 

Roostevabast terasest valmistatud mööbli hooldusjuhend 

 

1. Vajalik teada 

Enne kui võtta kasutusele roostevabast terasest valmistatud tooted, palun veenduda, et toote pind on kaitstud 

kaitsekilega. Kaitsekile tuleb toodetelt hoolikalt eemaldada. Kile eemaldamiseks ei tohiks kasutada metallesemeid. 

Metallesemed võivad jätta tootele kriimustused ning rikkuda toote välimust. 

Pärast kaitsekile eemaldamist on soovitav toodete (töötasa)pinnad pesta sooja seebiveega ja seejärel korralikult 

kuivatada. 

Kindlasti ei tohi teha remonditöid ruumis, kus asuvad roostevabast terasest valmistatud tooted. Remondi käigus 

kasutatavad kemikaalid, värvid, tolm jne võivad tooteid kahjustada. 

Vältimaks võimalikku elektrokeemilise korrosiooni teket on vajalik tooted maandada. 

Tootja garanteerib toote töökindluse normaaltingimustes (s.o suhteline niiskus 60%; õhutemperatuur kuni +30 °C). 

2. Hooldamine 

Toote (töötasa)pinnad on soovitav pesta kohe peale kasutamist, et mustus ja toidujäätmed ei kuivaks tasapinnale. 

Peale puhastamist on soovitatav roostevaba mööbel kuivatada (ka vees leidub looduslikult piisavalt lubjakivi, 

erinevaid metalle jne, mis võivad peale kuivamist toodetele jätta kuivamisjälgi). 

Mööbel peaks olema puhas, kui teda parasjagu ei kasutata. 

Puhastamiseks ei tohiks kasutada (võivad toote pindu kahjustada, jätta soovimatuid jälgi ning rikkuda toote 
välimust): 

 Aineid, mis ei ole mõeldud roostevabade pindade puhastamiseks, sh: 
- suure happesisaldusega aineid 
- valgendajaid või teisi kloori sisaldavaid aineid 
- kontsentreeritud desinfitseerivaid vahendeid 
- kõrge leelisusega puhastusvahendeid (näiteks seebikivi) 
- emaileeritud toodete puhastamiseks mõeldud vahendeid 

Kui eelnimetatud ained on kokku puutunud roostevaba mööbliga tuleks need võimalikult kiiresti ning hoolikalt 
puhta veega maha pesta. 
 

 Puhastustarvikuid, mis ei ole mõeldud roostevabade pindade puhastamiseks, sh: 
- metallharju 
- suure abrasiivsusega lappe-käsne-tarvikuid 
- teravaid või muid esemeid, mis võivad tootele kriime jätta 

 
Kasutage võimalusel müügil olevaid puhastusvahendeid, mis on ette nähtud just roostevaba materjali 

puhastamiseks. Need puhastusvahendid tagavad toodete pikaealisuse. 

Paakunud mustuse eemaldamiseks, tuleks mustust enne puhastamist leotada ning seejärel eemaldada puhta pehme 

lapiga. 

Rasva tuleks eemaldada seebi ja sooja veega ning seejärel pärast puhastamist veel võimalusel pesta spetsiaalse 

roostevaba materjali puhastamiseks mõeldud pesuvahendiga. 

 



Igapäevaseks puhastamiseks on soovitav: 

 

1) Peske töötasapind seebiveega või pehme pesuvahendiga 

2) Puhastage pinnad puhta veega 

3) Kuivatage pinnad pehme lapiga  

 

3. Tootjal puudub vastutus, kui on eiratud eelpool kirjeldatud kasutusjuhendit ning tooted on 

seetõttu saanud kahjustada või on rikutud toodete välimus. 

Tootjal on õigus teha kasutusjuhendis muudatusi.  

 

 


