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Hoito ja huolto
Jotta ovet pysyvät hyvinä ja toimivat moitteettomasti, niitä tulee hoitaa oikein ja huoltaa säännöllisesti. Tarkista
vuosittain että oven pinta on ehjä, helat ja lukot asianmukaisesti kiinni, tiivisteet ehjät ja puhtaat, ovet sulkeutuvat
kunnolla ja mahdolliset erikoistarvikkeet kuten ovipumput ovat kunnossa.
Kosteantilan ovet ja karmit kestävät tilan normaalia kosteutta, asennusetäisyyssuositukset suihkusta huomioiden.
Riittävään ilmanvaihtoon kannattaa kiinnittää huomiota, jotta tuote pysyisi mahdollisimman kuivana. Vesiroiskeista
tai oven pinnalle tiivistyneestä kosteudesta kastuneet pinnat tulee kuivata liinalla.
Ovien ja karmien puhdistus
Maalatut ja lakatut ovet puhdistetaan vedellä tai tarvittaessa miedolla puhdistusaineella pehmeällä liinalla tai sienellä
ja kuivataan sen jälkeen huolellisesti. Älä käytä hankausjauhetta tai happoa- tai ammoniakkia sisältäviä aineita.
Viilupintaiset ovet pyyhitään puhtaiksi pelkkään veteen kostutetulla nihkeäksi väännetyllä liinalla.
Kokolasiovet puhdistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella runsaasti vettä
käyttäen, jonka jälkeen ovi kuivataan huolellisesti lastalla jotta vältytään kalkkitahroilta. Mahdolliset kalkkitahrat voi
poistaa etikkahappoliuoksella (pöytäetikka laimennettuna). Hankaukseen käytetään ikkunanpesuliinaa. Lasi huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan lopuksi lastalla.
Karmit puhdistetaan samoin kuin vastaavapintaiset ovet. Puuvalmis karmi ja saunanoven vedin kannattaa käsitellä heti asennuksen jälkeen saunasuoja-aineella, joka hidastaa puuosien kostumista ja likaantumista. Jos puuosat
likaantuvat, lika voidaan hioa kevyesti pois.
Rikkoutunut pinta
Maalatut ovet: Rikkoutunut maalipinta korjataan välittömästi. Pinta pestään mineraalitärpätillä ja hiotaan hienolla
hiomapaperilla. Irronnut maali poistetaan huolellisesti. Epätasaisuudet tasataan alkydikitillä ja hiotaan kuivumisen
jälkeen tasaiseksi. Lopuksi maalataan ohuesti riittävän monta kerrosta alkydimaalilla (valkoisen sävy NCS S 0502-Y
puolihimmeä). Älä maalaa märkää pintaa. Maalattaessa lämpötilan tulee olla vähintään +10⁰C.
Lakatut ovet: Korjauslakkaus suoritetaan puolihimmeällä vesiohenteisella lakalla.
Viilupintaiset ovet: Viilupinta on lakattu. Pinnan vaurioiduttua täytyy ovilevy viiluttaa uudelleen.
Helojen ja tiivisteiden huolto
Helojen ja tiivisteiden kunto tarkistetaan kerran vuodessa. Saranat, lukot ja ovipumput voidellaan ja helojen sekä
lukkorungon ruuvien kiinnitykset tarkistetaan. Tiivisteitä uusittaessa huomioidaan rakenteellinen tiivistysvara (ei
ylisuurta tiivistettä). Oven ollessa suljettuna tulee tiivisteen puristua noin kahteen kolmasosaan alkuperäisestä
paksuudestaan.
Lukon huolto
Voitele lukkojen teljet ja avainpesät kerran vuodessa laittamalla tippa lukko- tai ompelukoneöljyä liukupinnoille.
Tarkista että kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni.
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Kuva 1. Lukon ja painikkeiden voitelupaikat
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