Käyttö- ja huolto-ohjeet
Purus-lattiakaivot – yleistä

Asunnon omistajille
Tämä asunto on varustettu Purus AB:n Purus-lattiakaivolla. Puruksen
lattiakaivojen kannet on merkitty nimellä PURUS. Kaikki Puruslattiakaivot, jotka ovat muovia, valurautaa tai ruostumatonta terästä,
on varustettu irrotettavalla vesilukolla, joka on helppo puhdistaa.

Purus noudattaa turvallista vesiasennusta koskevia määräyksiä.
Lattiakaivomme on tyyppihyväksytty lattiakaivoja koskevan
eurooppalaisen standardin SFS-EN 1253 mukaan.
Tyyppihyväksyntä koskee asennusta sekä laatta- että
muovilattiaan.

Käyttö- ja huolto-ohjeet
Purus-lattiakaivoille
Muovimatto
Tarkista, että mattoliitos on tehty oikein. Nosta kansi pois ja ota kiristysrenkaasta kiinni sormin.
Jos kiristysrengas lähtee irti, asennuksessa on virhe. Tarkista tällöin, että jouset toimivat oikein
ja että kiristysrengas on painettu pohjalle tekstipuoli ylöspäin.

Tavanomainen hoito – yleistä
Lattiakaivo on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimisi hyvin. Puhdistusväli määräytyy
käyttömäärän ja veden puhtauden mukaan. Purus-lattiakaivot ovat itsepuhdistuvia. Vesilukon
kuivuessa vesilukkoon saattaa muodostua pinnoitetta. Puhdista vesilukko bakteereja
tuhoavalla aineella (esim. astioiden konepesuaineella) ja huuhtele huolellisesti. Bakteereja
tuhoava aine toimii myös ennalta ehkäisevästi pinnoitteita ja tuoksuja vastaan. Vältä pinnan
naarmuttamista.
Vinkki: Hygieniaa voi parantaa huuhtelemalla kaivoa viisi sekuntia kylmällä vedellä aina suihkun jälkeen.

Irrottaminen

Asentaminen

•
•
•

•

Poista lattiakaivon kansi paikaltaan.
Puhdista mahdollinen kannen kori.
Nosta vesilukko pois paikaltaan
ottamalla kiinni sangasta ja puhdista
vesilukko (puhdistusta voidaan helpottaa
jakamalla muoviset Tyr- ja Ran-vesilukot
sekä ruostumattomasta teräksestä
valmistettu Center-vesilukko osiin).

•
•

Aseta vesilukko takaisin paikalleen.
Helpota asennusta voitelemalla
O-rengas saippualiuoksella.
Varmista, että vesilukko on pohjalla
ja täytä sitten vesilukko vedellä.
Asenna mahdollinen kannen kori
sekä lattiakaivon kansi.

PURUS-lattiakaivoihin voidaan asentaa hajulukko/vastavirtaslukko.
NOOD, RSK-nro: 713 84 48, 713 84 33.

Muoviset lattiakaivot
Kaikissa muovisissa Purus-lattiakaivoissa on irrotettava vesilukko. Taita sanka ylös ja nosta
vesilukko esiin. Vesilukon mahdollinen juuttuminen saattaa johtua siitä, että vesilukko on ollut
pitkään liikuttamatta paikoillaan. Kun vesilukko on irrotettu, koko kaivo voidaan puhdistaa.
Raota vesilukkoa vetämällä ylä- ja alaosaa erilleen. Puhdista osat ja paina vesilukko takaisin
yhteen. Kun vesilukko asennetaan takaisin paikalleen, on tärkeää
varmistaa, että tiivisterenkaat ovat urissaan. Muussa tapauksessa viemärin haju saattaa
tunkeutua raosta. Kostuta tiivisterenkaita saippualiuoksella, jotta asennus sujuu helpommin.

Valurautaiset lattiakaivot
Kaikki valurautaiset Purus-lattiakaivot on pinnoitettu sisäpuolelta korroosion ehkäisemiseksi.
Irrotettavalla vesilukolla varustettuja valurautaisia lattiakaivoja koskevat samat ohjeet kuin
muovikaivojakin.

Erikoislattiakaivot
Purus-erikoislattiakaivoissa ei yleensä ole puhdistustulppaa. Puhdistamista varten vesilukko
on siis irrotettava. Varo vaurioittamasta osia irrotuksen ja asennuksen aikana.
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Käyttö- ja huolto-ohjeet
Purus-lattiakaivoille
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lattiakaivot
Tavanomaiset hoito-ohjeet ruostumattomille lattiakaivoille
Sirottele teräspintaan hieman jauhemaista puhdistusainetta, esim. astianpesuainetta tai
muuta puhdistusjauhetta. Levitä puhdistusainetta pintaan kostealla liinalla tai sienellä. Poista
puhdistusaine huolellisesti kylmällä vedellä ja kuivaa teräspinta kuivalla pehmeällä liinalla. Mikäli
värjäytymiä tulee esiin kuivaamisen jälkeen, pinta ei ole puhdistunut kunnolla, ja käsittely on
toistettava. Jos pinta on hyvin likainen, tarvitaan ehkä useampia puhdistuskertoja.
Huom. Pintaa ei saa huuhtoa lämpimällä vedellä, koska tällöin siihen ilmaantuu värjäytymiä
haihtumisen seurauksena. Älä jätä ruostumatonta pintaa kuivumaan itsekseen.

Kalkkiläikkien poistaminen
Kalkkiläikät, joita saattaa ilmaantua veden päästessä haihtumaan materiaalin pinnalta, voi
poistaa jollakin seuraavista liuoksista:
• väkevä etikka (saatavana kaupoista)
• 10-prosenttinen etikka
• laimennettu typpihappo (yksi osa HNO3-happoa ja 4 osaa vettä).

Huom. Käytettäessä typpihappoa on huolehdittava kunnollisesta tuuletuksesta. Muutoin
on noudatettava yleisiä, voimakkaita happoja koskevia määräyksiä. Kun pinta on käsitelty
jollakin edellä mainituista liuoksista, se huuhdellaan huolellisesti kylmällä vedellä ja kuivataan
pehmeällä liinalla. Käytä suojakäsineitä.

Ruosteläikkien poistaminen
Jos ruosteläikkä ei ole ollut ruostumattomalla pinnalla pitkään, sen voi normaalisti poistaa
miedolla puhdistusjauheella. Hiero kuivaa jauhetta kevyesti teräspintaan kostealla liinalla,
huuhtele sitten kylmällä vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
Mikäli ruoste on päässyt kuivumaan ruostumattoman teräksen pintaan, siihen on tavallisesti
tarttunut korroosiotekijöitä, jolloin seurauksena on pysyviä värjäytymiä senkin jälkeen, kun
ruostetahrat on poistettu edellä kuvatulla tavalla.
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Tällöin suositellaan joko harjaamista kuivalla nailonkuituharjalla tai ruosteen poistamista
neljäsosaan laimennetulla typpihapolla HNO3. Huuhtele ja kuivaa edellä kuvatulla tavalla.

Purus-lattiakaivot on hyväksytty lattiakaivoja
koskevan eurooppalaisten standardin
SFS-EN 1253 mukaan. Voidaan asentaa
kaikenlaisiin kosteisiin tiloihin.
Purus on ISO 9001 -sertifioitu.
Pidätämme oikeuden muutoksiin jotka
liittyvät tuotantoon, muotoiluun
sekä rakenteellisiin uudistuksiin.

Purus Oy
Hollantilaisentie 36, 00330 Helsinki
Tel 020 7789 030 Fax 020 7789 036
www.purus.fi
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