
 
          
 
Ovien hoito- ja huolto-ohjeet 
  

 

Yleistä 

Ovien lakka- ja maalipinnat ovat hyvin kulutusta kestäviä sekä likaa hylkiviä. 

Ovien ja karmien pinnat kestävät hyvin normaalisti kotitalouksissa käytettyjä 

aineita, kuten vettä, virvoitus-juomia, alkoholia, öljyjä, rasvoja ja muita 

ravintoaineita. Pintojen pitkäaikaista altistusta ulkoisille aineille on kuitenkin 

vältettävä; pinnat olisi puhdistettava likaantumisen jälkeen mahdollisimman 

nopeasti, jolloin ne saa puhtaaksi helpommin. 

  

 

Puhdistus 

Maalatut ja lakatut pinnat : 

Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä tavallisilla veteen sekoitettavilla 

pesuaineilla. Työ-välineenä käytetään pesuliuoksella kostutettua kangasta tai 

sientä. Pesuaine poistetaan vesipesulla, jonka jälkeen puhdistettu pinta kuivataan 

välittömästi. Runsasta veden käyttöä on vältettävä. Tavallisesti riittävä pesuaine 

on esim. astianpesuaine. Myös muita yleispuhdistukseen soveltuvia pesuaineita 

voidaan käyttää, kunhan pesuainevalmistajan erityissuositukset huomioidaan. 

Vastaavasti hankausaineita ja ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita ei pidä 

käyttää. Pintojen normaalissa perussiivouksessa olisi suositeltavaa käyttää 

jaksotettua pyyhintää: ensin puhdistus vahaa sisältävällä pesuaineella ja 

seuraavat 1-2 puhdistuskertaa kirkastavilla yleispesuaineilla. 

  

Tahrat, jotka eivät lähde normaalilla vesipesulla, voidaan poistaa lakkabensiiniin 

kostutetulla pehmeällä kankaalla. Voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonia ja 

tinneriä) ei saa käyttää, sillä ne saattavat pehmittää lakka- ja maalipintaa. 

  

Laminaattipinnat : 

Käytännössä yllä esitetyt pesuohjeet pätevät myös laminaattipintaisiin oviin. 

Lisäksi nämä pinnat kestävät myös lievää hankausta. Tarvittaessa pinnat voidaan 

pyyhkiä liuotinaineilla. Tämän jälkeen ovipinnat pitää huuhdella pesuaineella ja 

kuivata huolellisesti. 

  

 

Tehdasmaalattujen ovien korjausmaalaus 

Tehdaspohjaista katalyyttilakka- ja maalipintaa uudistettaessa kotikonstein on 

työssä huomioitava: 

� Mahdolliset tahrat poistetaan alkaali- tai emulsiopesuaineilla, jonka 

jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti ja annetaan kuivua. Vastaavasti 

pinnat voi pyyhkiä puhtaaksi esim. mineraalitärpätillä, jolloin 
jatkovaiheet voidaan tehdä välittömästi.  

� Maalattavat pinnat hiotaan kauttaaltaan himmeäksi ja hiomapöly 

poistetaan huolellisesti. Mahdollinen irtonainen maali poistetaan.  

� Mahdolliset reiät, halkeamat, kolot yms. kitataan alkyditäytteellä ja sen 

annetaan kuivua. Ylimääräinen kuivunut täyte hiotaan pois.  

� Ennen maalauskäsittelyä varmistetaan, että maalattavat pinnat ovat 
puhtaita ja pölyttömiä.  

� Varsinainen maalaustyö suoritetaan 1-2 kertaan tarpeen mukaan.  

  

Lakkaus suoritetaan alkydilakoilla. Lakan valinta kiiltoasteen mukaan. Maalaus 

suoritetaan alkydimaaleilla. Vakiovalkoisen sävy NCS S  0502-Y. Lakkaus- ja 

maalaustyöhön saa lisäohjeita mm. Tikkurila Oy:n "Mitä maalia mihinkin" -

oppaasta; osa Puiset sisäovet (N:o 16). 

  

 

 

 

 

 



Helojen huolto 

 

Saranat 

Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys on tarkistettava 

vuoden sisällä oven asennuksesta. 

  

Lukot 

Oven käyttölukot voidellaan myös säännöllisesti, jotta myös niiden toiminta olisi 

moitteetonta. Lukkojen voiteluun voidaan käyttää erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa 

voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen vääntönupin juuri. 

  

Muut helat 

Laitosovissa tarkastetaan tiivistekynnysten moitteeton toiminta 

huoltotarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa nivelosat voidellaan ja kynnysten 

ulostyöntimien liike säädetään. 

  

Tiivisteet 

Tiivisteet ovat pääosin valmistettu silikonista tai EPDM-kumista. Tiivisteet eivät 

vaadi erityistä huoltoa; säännöllinen oven normaalin puhdistuksen yhteydessä 

suoritettava puhdistus on riittävä. Tiivisteiden kunto on tarkistettava 

säännöllisesti. Mikäli tiiviste on rikkoutunut, on se uusittava. 
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