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PESU JA KUNNOSSAPITO 

STENI-julkisivulevyt 
 

KUNNOSSAPITO 

Julkisivulevyille ja -järjestelmille tulee tehdä vuosittain silmämääräinen tarkastus, sillä epäpuhtaudet, 
lämpötilan vaihtelut, sää- ja tuuliolosuhteet, rakennuksen eläminen ja rakennuksen materiaalien ominaisuudet 
voivat vaikuttaa julkisivun vakauteen ja ulkonäköön.  
 
Tarkastettavat ja tarpeen mukaan korjausta vaativat kohteet ovat: 

 Ennen julkisivun pesua tehtävä tarkastus 

 Mm. ilkivallasta tai törmäyksistä aiheutuneiden halkeamien ja vaurioiden tarkastus 

 Kiinnitysten ja taustarakenteiden tarkastus 
 

PUHDISTUSAINEIDEN VALINTA 

Tuotteet voidaan puhdistaa useimmilla talouskäyttöön tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Katso ohjeet 
puhdistusaineen käyttöohjeesta. Valitse puhdistusaine puhdistettavan lian mukaan. Epäselvissä tapauksissa 
suositellaan pienen alueen koekäsittelyä tai puhdistuksen tilaamista asiantuntevalta puhdistusyritykseltä. 
 
Katkaisu- ja porauspöly: 

Katkaisu- ja porauspöly on poistettava ennen asennusta paineilmalla tai kostealla kuituliinalla tai 
kuituliinalla, johon on lisätty emäksistä maalarinpesua.  
 
Seinämaalaukset (graffiti), lakka, väriaineet: 
Käänny puhdistusyrityksen puoleen. 
 
Öljy, rasva, pakokaasu:   
Käytä rasvaa poistavaa, hajustettua liuotinpohjaista puhdistusainetta tai muuta puhdistusainetta, jota 
käytetään esim. autonpesuun. Pese pinta painepesurilla ja runsaalla vedellä. 
 
Leväkasvusto, sammal, lika:  
Käytä heikosti emäksistä tai neutraalia puhdistusainetta. Steni suosittelee yleisimpien talouskäyttöön 
tarkoitettujen puhdistusaineiden käyttöä.  
 

PUHDISTUS  

Levyt kestävät puhdistusta painepesurilla, jonka paine on enintään 100 baaria. Suositeltu suihkutusetäisyys on 
20–30 cm. Pinnan peseminen painepesurilla ja lämpimällä vedellä (yli 70 0C) antaa yleensä erittäin hyvän 
lopputuloksen ja on myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin kemikaalien käyttö.  
 
STENI Colour, STENI Vision, STENI Agri ja STENI Protego. Nämä julkisivulevyt ovat erittäin 
vastustuskykyisiä useimpia yleisiä kemiallisia aineita vastaan. Ne kestävät myös puhdistusaineilla tehtävää 
desinfiointia. 
 
STENI Nature, STENI Terra ja STENI Protego Sand sisältävät kalkkikiveä. Painepesuria 
käytettäessä vaarana on aina, että pinnasta irtoaa kiviä. Varovaisuutta on noudatettava. Näille 
julkisivulevyille ei suositella happamien puhdistusaineiden käyttöä värjäytymisvaaran vuoksi. Levyt 
voidaan pohjustaa ja kyllästää, mikä helpottaa puhdistusta. Käänny puhdistusyrityksen puoleen.  
 

Huomaa: Käytä aina suosituksen mukaisia suojavarusteita ja huuhtele 
julkisivu lopuksi runsaalla vedellä! 
 
 
STENI AS pidättää oikeuden tuotteiden koostumuksen ja tuotetietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. STENI AS ei vastaa 
painovirheistä. 
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