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ANDREKSEN LASIRATKAISUJEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 

 
 

• Andreksen lasiratkaisujen (ovet, ikkunat, seinät, suihkuratkaisut, peilit jne.) pitkäkestoisuus edellyttää 
ratkaisujen käyttötarkoituksen mukaista ja huolellista käyttämistä.  
 

• Andreksen lasiratkaisut on valmistettu erikoismateriaaleista, jotka vaativat ajoittain tapahtuvaa huoltoa.  
 
 
 
Huoltosuositukset 
 

1. Suosittelemme huoltamaan lasiset ratkaisut osineen tarpeen vaatiessa, joka tapauksessa vähintään 
kahdesti vuodessa. Huoltotoimien laiminlyöminen vähentää tuotteen käyttöikää. 

 
2. Lasin huoltamiseen tulee käyttää vain lasituotteille tarkoitettuja pesu-, puhdistus- ja hoitoaineita. 
 
3. Huoltamiseen tulee käyttää vain pehmeää, kosteaa pyyhettä. Pyyhkeen ja lasin väliin ei saa 

ehdottomasti sattua kiinteitä ja teräviä hiukkasia. 
 
4. Lasin pintaan ei saisi aiheutua naarmuja tai muita lasin vaurioita, sillä tällaiset vahingot voivat aiheuttaa 

lasin särkymisen.  
 
5. Vaikeasti poistettavien tahrojen poistamiseen on ankarasti kiellettyä käyttää hankaavia puhdistusaineita 

ja erilaisia liukenemattomia jauheita. 
 
6. Joiden lasituotteiden osalta käytetään metallisia tai muovisia lisäosia, joissa on kromattu pinta. Tällaiset 

osat vaativat samoin erityistä huoltoa. Ne voi huoltaa käyttämällä pehmeää pyyhettä ja 
hankaamattomia puhdistusaineita. Lisäosien huoltoon on samoin ankarasti kiellettyä käyttää hankaavia 
puhdistusvälineitä ja aggressiivisia nesteitä. 

 
7. Vaikka karkaistu lasi onkin karaisematonta lasia viisi kertaa lujempaa, sen reunat tai kulmat eivät saa 

sattua kovaa pintaa vasten, sillä vähinkin reunan tai kulman kosketus kovaan pintaan voi aiheuttaa lasin 
särkymisen (syntyy räjähdysvaikutus, joka saattaa seurata myöhemminkin). 

 
8. Lasiratkaisujen liikkuvien osien (esim. saranan) narisemisen välttämiseksi niitä tulee toisinaan ja tarpeen 

mukaan öljytä (esim. voiteluöljyllä).  
 
9. Andreksen tuotteen asennuksen jälkeen suosittelemme käsittelemään sen puuosat likaa ja vettä 

hylkivällä M1-luokan suoja-aineella (esim. akryylisuoja-aine Supi). Samoin suosittelemme puhdistamaan 
käsitellyt puuosat ajoittain ja tarpeen mukaan puhtaalla vedellä.  

 
10. Suosittelemme toisinaan ja tarpeen vaatiessa säätämään ja kiristämään varovasti myös lasisten 

ratkaisujen lukkojen, kädensijojen ja muiden sulkimien kiinnitykset, sillä vähimmänkin värinän ja 
lämmönvaihtelun seurauksena kiinnitykset löystyvät vähitellen. 

 
11. Suosittelemme tarkastamaan ajoittain myös lasien kiinnityslistojen ja tiivisteiden kunnon, jotta ne eivät 

olisi irtonaiset. Jos ne ovat irti, ne tulee kiinnittää uudelleen.  


