
                
 

OHJEITA SIRO+ TUOLIN KÄYTTÖÖN 

Tärkeintä on, että huonekaluja käytetään siihen tarkoitukseen, johon se on valmistettu.  

Huonekalun käytössä on otettava huomioon turvallisuustekijät: 

- ei saa käyttää tikkaina 

- ei saa istua käsinojalla (käsinojallinen Siro+ tuoli) 

- ei saa kuormittaa liikaa 

Silloin tällöin on tarkistettava, että helat ja ruuvit ovat edelleen hyvin kiristettyjä. 

Varmistetaan, että lattiamateriaali kestää ilman painaumia huonekalujen jalkojen kuormitukset. 

Huonekalua ei saa sijoittaa voimakkaaseen auringonvaloon tai lämmityslaitetta vasten. 

Huonekalu sijoitetaan huoneeseen siten, että se ei ole kulkureitillä ja etteivät huoneen aukeavat ovet kolhi sitä. 

Huonekalua ei saa jättää ulos. 

 

LAKATTU PUUPINTA 
Siro+ tuoleissa on himmeä lakkaus. 

Lakatussa pinnassa pienet kulumat eivät näy yhtä hyvin kuin maalipinnassa.  

Hoito ja suojaus 

Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä (esim. astianpesuaineliuos) kostutetulla siivouspyyhkeellä.  

Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata. 

Pidä kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman pienenä. 

Himmeän pinnan hankausta vältettävä, sillä ne alkavat helposti kiiltää. 

Tahrojen poisto 

Kaikille tahroille ensin laimentamaton neutraali pesuneste. 

Väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat poistetaan mineraalitärpätillä tai denaturoidulla spriillä, mutta varovasti.  

Aineen sopivuus kannattaa testata näkymättömään kohtaan. Lopuksi pyyhitään kostella ja kuivataan. 

Kalustevahalla voi hangata varovasti erittäin pahoja tahroja samoin kuin kuumuuden ja kosteuden jättämiä jälkiä. 

Varottava 

Hankaavia siivousvälineitä ja -aineita 

Pinnan epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen kiiltoon. 

Vahvasti emäksisiä sekä happamia puhdistusaineita. 

Voimakkaita liuottimia, kuten asetonia ja tinneriä. 

Vahojen käyttöä, koska niiden poistaminen tarvittaessa saattaa aiheuttaa vaikeuksia. 

Kuumia esineitä tai kuumaa vettä. 

Runsasta veden käyttöä ja pitkäaikaista nesteen vaikutusta. 

Värjääviä nesteitä, erityisesti kahvia, maustekastikkeita ja marjamehuja. 

Syviä naarmuja, joiden kautta rasva ja lika voi tunkeutua puuhun. 
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VAHATTU PUUPINTA 

Puupinnan vahaamisessa on käytetty vahaseosta, joka sisältää mehiläisvahaa.  

Pinta on altis värjäytymään tahroista, mutta tahrakohta on korjattavissa uudelleen. 

 Huonekalua ei saa sijoittaa voimakkaaseen auringonvaloon tai lämmityslaitetta vasten.  

Huonekalu sijoitetaan huoneeseen siten, että se ei ole kulkureitillä ja etteivät huoneen aukeavat ovet kolhi sitä. 

Huonekalua ei saa jättää ulos. 

 

Hoito ja suojaus 

Kuiva- tai nihkeäpyyhintä siivouspyyhkeellä. 

Vahaus nukkaamattomalla siivouspyyhkeellä 

Tahrojen poisto 

Tahrat ja vesijäljet poistetaan vahalla. 

Vaikeita tahroja voi poistaa hiomalla tahraa kevyesti teräsvillalla ja vahaamalla alue uudelleen. 

Varottava 

Värjääviä aineita. 

Kuumuutta. 

Runsasta veden käyttöä ja pitkäaikaista nesteen vaikutusta. 

Syviä naarmuja, joiden kautta rasva ja lika voi tunkeutua puuhun. 

 

KÄSINOJALLINEN SIRO+ -TUOLI NAHKA 

Hoito ja suojaus 

Käytetään vain verhoilunahalle tarkoitettuja puhdistus- ja hoitoaineita tai saippualiuosta. Erilaiset yleispuhdistusaineet 

voivat aiheuttaa vaikeasti korjattavia vaurioita. Pölyt pyyhitään nahkahuonekalusta nihkeällä siivouspyyhkeellä tai sienellä. 

Tahrojen poisto 

Painellaan mietoon saippuaveteen (marseille-saippua tai erityinen nahkasaippua) kostutetulla siivouspyyhkeellä tai 

sienellä, ei saa hangata. 

Varottava 

Bensiiniä ja liuotepuhdistusaineita 

Emäksisiä ja happamia puhdistusaineita 

Hankausaineita 

Kuivaa huoneilmaa, kuumaa ilmaa kuten lämpöpatterin läheisyyttä tai auringon valoa. 

Väriä päästäviä vaatteita vaalean nahan yhteydessä; vaatteet saattavat värjätä nahan. 

Käsistä erittyvän rasvan pinttymistä. 

Nahan kastelemista ja kastuneen nahan hankaamista. 

 

 
 

 
 

 

 

TALLBERGINKATU 1 B, 00180 HELSINKI, FINLAND, TEL. INT. +358 9 694 2200, TELEFAX INT. +358 9 694 2221  

woodnotes.fi  

woodnotes@woodnotes.fi 

@woodnotesdesign  


