
Tervetuloa uuden  
Balco-parvekkeen käyttäjäksi
Käyttö- ja kunnossapito-ohjeet 
— Kaideparveke



Kiitos, että olet valinnut parvekelasitoimittajaksesi Balcon. Jotta voit käyttää uutta 
parvekettasi parhaalla mahdollisella tavalla, pyydämme tutustumaan tässä esitteessä 
mainittuihin tietoihin. Jos muutat pois asunnosta, anna esite asunnon seuraavalle 
vuokralaiselle/omistajalle. 

Tervetuloa uuden parvekelasituksen käyttäjäksi



Parvekkeen kunnossapito
Lasin puhdistaminen 
Lasi puhdistetaan ikkunoiden tavoin vedellä 
tai ikkunanpuhdistusaineella. Älä käytä 
emäksisiä puhdistusaineita. 

Teräksen, alumiinin ja laminaatin 
puhdistaminen 
Puhdista miedolla puhdistusaineella, 
kuten saippualla tai astianpesuaineella. 
Laimennettuja liuottimia ei saa käyttää. 
Tarvittaessa spriitä voidaan käyttää varoen.

Parvekelaatan puhdistaminen 
(betoninen) 
Puhdista miedolla puhdistusaineella,  
kuten saippualla tai astianpesuaineella. 
Käytä puhdistusainetta säästeliäästi.  
Suolaa tai vastaavia tuotteita ei saa käyttää, 
sillä ne vahingoittavat parvekelaattaa.

Parvekelaatan puhdistaminen (puinen)
Puhdista miedolla puhdistusaineella,  
kuten saippualla tai astianpesuaineella. 

Käytä puhdistusainetta säästeliäästi.  
Käytä puuöljyä säännöllisesti, vähintään 
kerran vuodessa, hienon pinnan 
ylläpitämiseksi. Lautajuoksut ja viemäröinti 
on puhdistettava vähintään kerran vuodessa. 
Näin varmistetaan, että viemäröinti toimii, 
ja vältetään veden virtaaminen alla olevalle 
parvekkeelle. Talvella parveke tulee pitää 
mahdollisimman hyvin lumettomana.  
Lumi ei saa olla julkisivua vasten. Suolaa tai 
vastaavia tuotteita ei saa käyttää, sillä ne 
vahingoittavat parvekelaattaa.

Parvekelaatan puhdistaminen
(komposiittiritilä) 
Yleensä riittää, että komposiittiritilä 
huuhdellaan lämpimällä vedellä. Jos käytät 
korkeapainepesuria, on tärkeää, ettet käytä 
yli 100 bar painetta. Talvella parveke tulee 
pitää mahdollisimman hyvin lumettomana. 
Lumi ei saa olla julkisivua vasten. Suolaa tai 
vastaavia tuotteita ei saa käyttää, sillä ne 
vahingoittavat parvekelaattaa.



Luhtilaatan puhdistaminen
Puhdista kivisaippualla/saippualla ja 
vedellä. Jos luhtilaatta on käsitelty sään  
ja kulutuksen varalta, se kestää suolaa  
ja vastaavia tuotteita.

Jauhemaalattujen pintojen 
puhdistaminen ja kunnossapito
Jauhemaalatun pinnan värin ja kiillon 
ylläpitämiseksi se tulee pyyhkiä ja puhdistaa 
säännöllisesti pehmeällä liinalla ja vedellä. 
Lisää tarvittaessa mietoa puhdistusainetta 
(pH 5–8) ja pyyhi pinta lopuksi pelkällä 
vedellä. Jos pinta on hyvin likainen, ota 
yhteyttä isännöitsijään/vuokranantajaan. 
Hankaavia puhdistusaineita, kiillotusaineita 
tai ketoneja tai estereitä sisältäviä 
puhdistusaineita ei saa missään 
tapauksessa käyttää.

Älä poraa parvekkeeseen reikiä
Parvekkeen eri osien poraaminen  
ei ole sallittua. 

Avotulikielto
Parvekkeella ei saa pitää avotulta, sillä se 
voi aiheuttaa vaaran sinulle ja ympäristölle. 
Parveke on ulkotila ja siellä tulee käyttää 
ulkokäyttöön sopivia kalusteita. 

Ripustaminen
Valaisimet ja vastaavat tulee asentaa 
rakennuksen seinään. Parvekkeen kattoon 
ei saa asentaa mitään. 

Materiaalin vaihtaminen
Osia ja materiaaleja saa vaihtaa vain 
valtuutettu ammattilainen.

Mahdolliset ongelmatilanteet
Jos parvekkeessa ilmenee vaurioita 
tai ongelmia, ota yhteyttä ensisijaisesti 
isännöitsijään/vuokranantajaan. 
Vaurion ollessa suurempi isännöitsijän/
vuokranantajan tulee ottaa yhteyttä Balcoon.





Haluatko vinkkejä ja inspiraatiota?
Seuraa meitä osoitteessa balco.fi ja sosiaalisessa mediassa
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