
 

 

  

WC LAAKAOVI 
TUOTEKORTTI 

 

 
 
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. 

 

Käyttötarkoitus  

Valkoinen ympärimaalattu laakaovi on tarkoitettu WC tiloihin, jossa se 

ei ole alttiina suoraa roiskevedelle. Oven ylä- ja alapään on käsitelty. 

Ovi soveltuu lämpimiin asuin- ja toimistotiloihin. 

Ovea ei voi käyttää ulkotiloissa tai sellaisten huoneiden välissä, joiden 

lämpötiloissa on isoja eroja. 

 

Puhdistus 
Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä tavallisilla veteen 

sekoitettavilla pesuaineilla. Työvälineenä 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.  

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 maalipintaa. 

 

Ovien korjausmaalaus: 
Tehdaspohjaista 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. Maalaus suoritetaan alkydimaaleilla. Vakiovalkoisen 

sävy NCS S 0502-Y. 

 



 

 

Tekniset tiedot 

Koodi Tuote EAN koodi 

vovk7l Laakaovi M7x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (643×2048 mm) 6417364559237 

vovk8l Laakaovi M8x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (743×2048 mm) 6417364559213 

vovk9l Laakaovi M9x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (843×2048 mm) 6417364559190 

vovk10l Laakaovi M10x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (943×2048 mm) 6417364559176 

 

Valkoinen kevyt kennorakenteinen ja huullettu sisäovi. Symmetrinen laakaovi, joten kätisyys on valittavissa. 

Lukkorunko 2014, väri valkoinen NCS S 0502-Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


