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1.1

Käyttöönotto
Asennuksen jälkeen pinnat pestään huolellisesti pölystä, jota on syntynyt materiaalin
valmistuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana. Pesu tulisi suorittaa ennen
ensimmäistä käyttökertaa, tai heti kun se on sään puolesta mahdollista.
Pesu voidaan tehdä painepesurilla tai vedellä ja harjalla. Painepesurilla pesussa
käytä korkeintaan 100 barin painetta ja suutin 30 cm etäisyydellä lankuista.

1.2

Yleistä
Twinson on helppohoitoinen, mutta ei täysin huoltovapaa tuote. Pese Twinson-pinnat
säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa. Heti likaantumisen jälkeen puhdistus on
helpompaa kuin pinttyneen lian puhdistaminen.
Twinson on valmistettu mäntykuidusta ja PVC-muovista, joten auringon uv-säteily
muuttaa ajan mittaan puukuitujen väriä. Uutena värimuutos on selkeä erityisesti
vaaleissa sävyissä.

1.3

Pesu
Twinson-lankut pestään vedellä, ja apuna voi käyttää harjaa tai painepesuria.
Yleisesti pesuun voidaan käyttää mietoja pesuaineliuoksia tai Deceuninckin Twinsonpuhdistusaineita. Katso taulukosta ohjeet eritysten tahrojen poistosta.

1.4

Puhdistus ja hoito
 Pesu painepesurilla on sallittua; käytä korkeistaan 100 barin painetta
vähintään 30 cm etäisyydeltä. Suuntaa painesuihku urien suuntaisesti tai
käytä pyörivää liikettä.
 Naarmut tai läikät
‐ poista naarmut hiomalla teräsharjalla, hiomapaperilla tai teräsvillalla
‐ hio vain urien suuntaisesti
‐ poista pöly hionnan jälkeen
 Palaneet kohdat
‐ poista jäljen hiomalla teräsharjalla, hiomapaperilla tai teräsvillalla
‐ hio vain urien suuntaisesti
‐ poista pöly hionnan jälkeen
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Twinsonin materiaali on huolellisesti testattu monilla tuotteilla, jotka saattavat joutua sen
kanssa kosketuksiin käytössä. Aineet on jaettu kolmeen katekoriaan:
 kestää hyvin:
nämä aineet eivät jätä pysyvää jälkeä lyhyen altistuksen aikana
 kohtuullisen kestävä: nämä aineet jättävät vähäisen jäljen
 ei kestä:
nämä aineet jättävät pysyvän tahran

KESTÄÄ HYVIN

KOHTUULLISEN KESTÄVÄ

EI KESTÄ

Deceuninck Twinsonpuhdistusaine
Lattian puhdistus saippualiuos
Väkevä valkaisuaineliuos
Väkevä ammoniakki
Tiesuola
Rikkaruohomyrkky
Ikkunanpuhdistusaine
Mineraalitärpätti
Uima-altaan kloorivesi
Astiapesukoneen tiskiaine
Kahvi
Hedelmämehu
Cola-juomat
Kaakaojuoma
Liitu
Isobetadiini
Silikoniöljy
Diesel tai bensa
Öljypohjaiset voiteluaineet
Sementti
Synteettinen ohenne
Graffitin puhdistusaine

Voi

Silikonimassa (tiivistemassa)

Maito
Aurinkovoide
Punaviini
Ketsuppi
Kynttilävaha
Sementtipuhdistusaine

Akryylimaali
Synteettinen maali
Kengänkiilloke
Huopakynä / pysyvä tussi
Deceuninck Cleanup (PVC:lle)
Huulipuna
PVC-liima
Vahvat hapot
Vahvat emäkset
Asetoni

Lisää tietoja Twinsonista
Suomeksi
www.twinson.fi
Ruotsiksi
www.twinson.se
Englaniksi
www.twinson.com

sähköposti:
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info@twinson.fi

