HOITO-OHJE – VALENCIA KALUSTEET
Tuotteet on valmistettu kokonaan luonnon materiaaleista, kuten graniittijauhosta, sementistä,
juuttikuidusta sekä vedestä. Kuten kaikki luonnon materiaalit, betoni on huokoinen. Tuotteet on
valmistumisen jälkeen käsitelty vahalla. Vaha sulkee huokoisen pinnan ja antaa suojaa
likaantumista vastaan.
Tuotteissa voi esiintyä värivaihteluita. Värivaihtelut, pinnanvaihtelut, huokoisuus ja pienet
halkeamat ovat osa tuotteen luonnollista vaihtelua, eikä niitä lueta valmistusvirheiksi.
Pieniä pintavirheitä, kuten ohuita hiushalkeamia, saattaa ilmaantua materiaalin kutistuessa
kovettumisen myötä. Jos hiushalkeamia esiintyy, lisää pinnalle reilusti vahaa ja hiero se
halkeamien kohdalle hyvin. Tämä estää kosteuden pääsemistä halkeaman sisään ja värimuutoksia
syntymästä. Uusi vahakäsittely säännöllisesti tarvittaessa.
Puujalkaisten Valencia-tuotteiden maakosketusta tulee välttää, sillä kosteus saattaa imeytyä ja
nousta jalkaa pitkin ja aiheuttaa jalalle vahinkoa. Käytä paljaan maan ja tuotteen välissä
esimerkiksi kivilaattoja.

HOITO
Hoida pöydän pintaa säännöllisesti vahaamalla tuote. Käsittele tuote kertaalleen heti kahden
ensimmäisen käyttökuukauden aikana ja toista vahaaminen 3 – 6 kuukauden välein käytön ja
käyttökohteen mukaan. Suosittelemme säännöllistä käsittelyä, sillä vaha kuluu pinnalta pois ajan
kuluessa ja kosteus voi päästä betoniin. Lämpimillä keleillä ei kosteuden kanssa ole ongelmaa,
mutta kylmällä kosteus voi aiheuttaa halkeamia ja irrottaa pinnasta hiutaleita. Näitä vaurioita ei
lueta tuotevirheiksi. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää suojella pintaa ja hoitaa sitä säännöllisesti
vahalla. Vahaksi suosittelemme betoni- tai kivivahaa. Pintaan voi käyttää myös luonnollisia öljyjä,
kuten oliiviöljyä.
Jos pinnalle pääsee jotain värillistä nestettä, se tulee pyyhkiä pois mahdollisimman pian. Älä aseta
mitään kuumaa suoraan pinnalle, sillä se voi aiheuttaa värimuutoksia. Käytä pannunalusia. Jos
epähuomiossa aiheutat pintaan halkeaman, hio pintaa kevyesti ja käsittele välittömästi
vahingoittunut kohta vahalla.
Pinnan puhdistus tehdään miedoilla puhdistusaineilla. Mieto astianpesuliuos soveltuu hyvin. Älä
käytä pinnalle hankaavia tai valkaisevia aineita. Emme suosittele esimerkiksi sitruspohjaisia
pesuaineita, sillä ne sisältävät happoa. Nämä voivat vahingoittaa betonia. Ole erityisen varovainen
ensimmäisten käyttökuukausien ajan, jolloin tuote on edelleen kovettumisvaiheessa ja
tahraantumisen riski on suurimmillaan.

VARASTOINTI
Talvisäilytys tulee tapahtua tilassa, jossa lämpötila ei laske pakkasen puolelle. Jos tuote suojataan
muovilla tai pressulla, tulee tuotteen ja suojan väliin jättää ilmarako.

