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Kivitaso on oikein käytettynä ikuinen materiaali. Kiiltävä-
pintainen kivitaso on erittäin hygieeninen ja helppohoitoi-
nen. Jos tason pintakäsittely on muu kuin kiillotus, esim. 
harjattu tai mattahionta, huomioi kyseisen pintakäsittelyn 
omat hoito-ohjeet. 

Suojakäsittely valmiina
Kaikki Ylämaan Graniitin toimittamat luonnonkivitasot 
suojataan kivisuoja-aineella jo tehtaalla. Tasojen suoja-
käsittelyn uusintaväli on useita vuosia – riippuen tasojen 
käyttöasteesta. Kivitasolle voi tehdä testin pirskottamalla 
tason pinnalle vettä. Jos vesi pisaroi tason pinnalla, on 
suojakäsittely kunnossa. Suojakäsittely on helppo uusia 
itse. Erityisen tärkeää on puhdistaa taso hyvin ennen  
uuden suojakäsittelyn tekemistä. 

Tarvittavan hoitoaineen voi tilata Ylämaan Graniitin 
myyntipalvelusta kivitaso@ylamaangraniitti.fi. 

Kivitason päivittäinen hoito

Pidä pöytäpinnat puhtaana pyyhkimällä ne nihkeällä 
tai kostealla liinalla. Lika ei imeydy kiillotetun kivitason 
tiiviiseen pintaan, joten kivitasolle kertynyt lika on help-
po poistaa. Yleensä lämmin vesi riittää, tarvittaessa voit 
käyttää laimeaa puhdistusaineliuosta. Vaaleilta kivitasoilta 
ruoka-aineet on poistettava mahdollisimman nopeasti, 
ettei niistä ehdi imeytyä kiveen väriä tai tahroja aiheutta-
via ainesosia. 

Graniitti kestää hyvin neutraaleja (pH 6-8), heikosti emäk-
sisiä (pH 8-10) ja heikosti happamia (pH 4-6) pesuaineita.  
Älä käytä puhdistukseen vahvasti happamia (pH alle 2) tai 
emäksisiä (pH yli 11) tai karkeita ja hankaavia pesuaineita. 
Mikäli olet epävarma pesuaineliuoksen vaikutuksesta, 
testaa sitä ensin sellaiseen kohtaan, josta mahdollinen 
vahingollinen vaikutus ei näy tai ole muuten haitaksi. 

HOITO-OHJEET YLÄMAAN GRANIITIN 
LUONNONKIVITASOILLE

Luonnonmateriaalista valmistetulle kivitasolle tyypillisiä ominaisuuksia  
ovat sävyerot ja kiven raemainen rakenne. Jokainen kivitaso on yksilöllinen ja  
säännöllisellä puhdistamisella sen pinta pysyy kauniina vuodesta toiseen. 

Marmori on huokoinen ja pehmeä luonnonmateriaali, 
joka imee kosteutta. Päivittäiseen puhtaanapitoon kan-
nattaa kiinnittää erityistä huomiota – esimerkiksi kahvi, 
tee, punaviini tai erilaiset öljyt ja muut voimakkaan väriset 
ruoka-aineet voivat jättää jälkiä. Normaalioloissa kostea 
mikrokuituliina on marmorin puhdistamiseen kätevä.  
Tarvittaessa voi käyttää neutraalia pesuainetta (pH 7). 
Tahrat tulee poistaa välittömästi varovaisuutta käyttäen. 
Huomioi, että marmori ei kestä hankaavia puhdistusai-
neita, happoja eikä valkaisuaineita. Ne voivat vahingoittaa 
marmoripintaa. Erityisesti sitruunahappo voi vaurioittaa 
marmoritasoa ja viedä kiillotetusta pinnasta kiillon tason 
suojakäsittelystä huolimatta. Älä leikkaa veitsellä suoraan 
marmoripinnalla vaan käytä aina leikkuulautaa.  
Ylämaan Graniitilta saat luonnonkivitasojen suoja- ja  
hoitoaineita myös marmorille.

Tahran puhdistus kivitasosta

Mahdolliset tahrat on puhdistettava tasolta heti. Jos aine 
on kuitenkin ehtinyt imeytyä kivitasoon, kokeile puhdis-
taa niitä puhdistetulla bensiinillä/asetonilla, jota saa esim. 
apteekista.

• Kostuta puhdas pehmeä kangas puhdistetussa bensii-
nissä/asetonissa. Pyyhi alue, jossa rasvatahra on useaan 
kertaan aineella. Käsittelyn jälkeen puhdista työtaso 
astianpesuaineella hyvin. 

• Puhdistettu bensiini/asetoni on pyyhittävä tasolta  
hyvin pois. Lopputuloksen näkee tason kuivuttua.  
Toista käsittely tarvittaessa. 

• Pinttyneet ja syvälle imeytyneet tahrat eivät välttä- 
mättä lähde puhdistamallakaan pois. 

• Lopuksi käsittele taso kivisuoja-aineella lisätahrojen 
välttämiseksi. 

• Paras suoja kivitasolle saadaan käyttämällä kivisuo-
ja-ainetta säännöllisesti. Kivisuoja-aineen voit tilata 
omalta kivitasokauppiaaltasi tai Ylämaan Graniitin 
myyntipalvelusta kivitaso@ylamaangraniitti.fi.


