
 
 

                                        

 
 

 
 

 

 
 

Sanitaarkeraamika kraanikausid, bideed, tualetipotid, pissuaarid 

Sanitaarkeraamika on valmistatud keraamilisest materjalist ning tugev paagutatud ese on 

kaetud valge või värvilise glasuuriga. Sanitaarkeraamika on vastupidav sooja ja külma vee 

põhjustatud termilistele erinevustele. Glasuuritud pinnad on kriimustuskindlad, muutumatu 

värviga ja vastupidavad. Pinnad on vastupidavad ka kodumajapidamises puhastusvahenditena 

kasutatavatele hapetele, lahustitele ja söövitavatele vedelikele.  

 

Keraamikatoodete glasuuritud pinnad on vastupidavad hapetele ja kosmeetikatoodetes 

sisalduvatele lahjendatud keemilistele ühenditele. Kui keraamilise sifoontoruga 

sanitaarkeraamikatoode (WC-potid, pissuaarid jne) puutub kokku miinuskraadidega, tuleb 

sifoontoru vette lisada sobivat külmumisvastast segu. 

 

Sanitaarkeraamika töötlemine LCC  
LCC suurepärased omadused tulenevad mikroskoopilistest osakestest, mis täidavad täielikult 

keraamilisel glasuurpinnal leiduvad vead. Tänu selle läbimurdelise tehnoloogia 

väljatöötamisele firmas Nanogate tähendab LAUFENi sanitaarkeraamika puhastamine 

LCC`iga ainult kerget pinna ülepühkimist jääkide eemaldamiseks.  

  

Prill-lauad  
Me ei soovita kasutada duroplastist või termoplastist prill-laudade puhastamiseks SAVOt. 

SAVO või mõne teise taolise puhastusvahendi kasutamine võib muuta prill-laua värvuse 

kollakaks. Soovitame prill-laudasid puhastada seebivees niisutatud lapiga ja seejärel pind 

kuivatada.  

  

Emailitud vannid ja vannialused  
Soovitame emailitud vanne puhastada pehme lapi ja tavalise puhastusvahendiga. Soovitame 

vältida abrasiivseid või hapet sisaldavaid puhastusvahendeid. Pärast puhastamist tuleb pinna 

kaitsmiseks vann korralikult ära kuivatada.  

   

Mööbel  
Tagage vannitoas hea ventilatsioon. 

 

Teie ostetud vannitoamööbel on valmistatud vannituppa sobivatest materjalidest, kuid 

sellegipoolest tuleb järgida kindlaid kasutus- ja hooldusjuhiseid. 

 

Vannitoamööbel ei tohi pika aja vältel kokku puutuda seisva vee või väga suure 

õhuniiskusega. Kui vannitoas on palju niiskust, näiteks duši võtmise ajal, õhutage ruumi 

korralikult. 

 

 



 
 

                                        

 
 

 
 

 

 

 

Vannitoamööbel ei tohi korduvalt kokku puutuda veepritsmetega, mis pärinevad näiteks 

valamust või dušist, kui mööbel asetatakse ilma vaheseinata vanni või dušikabiini kõrvale. 

 

Pöörake tähelepanu ka paigaldatud sifoontoru tihedusele – lekkivast sifoontorust voolav vesi 

võib kahjustada sahtli või kapi sisemust. 

 

Mööbli puhastamisel kasutage ainult mitteabrasiivseid puhastusvahendeid, näiteks pehmet 

lappi ja seebivett. Pärast puhastamist pühkige mööbel kuivaks. 

 

Ärge kasutage mööbli puhastamiseks kemikaale. 

 

Pikaajalisel kokkupuutel otsese päikesevalgusega võib looduslikest materjalidest (puit, spoon) 

valmistatud mööbli värvitoon muutuda (oksüdeeruda). Seetõttu ärge asetage mööblit pikaks 

ajaks päikesevalguse kätte ja tagage, et otsese päikesevalguse käes olevale pinnale asetatud 

esemed ei oleks alati ühes ja samas kohas. 

 

Kui mööbel määrdub, puhastage pind kohe. 

 


