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6. RST-OPTIK  
Lino-A

7. MATTAMUSTA*  
Lino-A

8. GUNMETAL  
Lino-A

9. KULTA / MESSINKI  
LINO-A

10. KUPARI 
Lino-A

1. VALKOINEN*  
 Lino-A

2. ALUMETALLIC* 
Lino-A

3. KALLIONHARMAA*  
Lino-A

4. ANTRASIITTI * 
Round-A, Lino-A
Level-A ja Lina-A

5. KROMI  
Round-A, Lino-A
Level-A ja Lina-A

Lapetek 
Round-A

Lapetek 
Lino-A

Lapetek
Level-A

Lapetek 
Lina-A

HANOJEN VÄRIVALIKOIMA
Lapetek-hanojen värit ovat samat kuin suosituimpien Blanco Silgranit® -altaiden värit*.   

LAPETEK-HANOJEN MATERIAALITIETOA

Tyyppihyväksyntä on ympäristöministeriön asettama 
tuotehyväksyntämenettely rakennusten vesikalusteille. 
Tyyppihyväksynnän saamisen edellytys on, että tuote  
täyttää sille säädetyt tekniset vaatimukset. 

Lapetek-hanat täyttävät kaikki tiukat tyyppihyväksyntä-
vaatimukset. Lapetek-hanojen tyyppihyväksyntä  
(20-001463-TH) on voimassa 9.3.2025 asti.

LAPETEK-HANOJEN SUOMALAINEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ
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ALCOHOL

ALCOHOL

Veden sisältämä kalkki ja putkistosta kulkeutuvat partikkelit  
kerääntyvät poresuuttimeen, joka täytyy irrottaa mukana tulevalla  
avaimella ja puhdistaa säännöllisesti.

Lapetek-hanat  kestävät normaalia käyttöä hyvin, 
mutta kuten kaikkia keittiön varusteita, myös 
hanoja täytyy puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti. 

Puhdistus suoritetaan säännöllisesti jo ennen kuin 
lika pinttyy kiinni hanan pintaan. Hankausaineita, 
alkoholia ja muita vahvoja aineita, kuten emäksiä 
ja happoja ei saa käyttää puhdistukseen. 

Hanan pinta puhdistetaan pehmeällä kangasliinalla, 
joka on kostutettu lämpöisellä ja miedolla vesi- 
tiskiaineliuoksella. Puhdistuksessa ei saa käyttää 
karhennettuja pintoja sisältäviä sieniä eikä liinoja. 
Huuhtele hanan pinta ja kuivaa pehmeällä kangaslii-
nalla.

LAPETEK-HANOJEN MATERIAALITIETOA

PBPB

Kolmen eri pinnoituksen yhdistelmä (polttomaalaus/ 
kromaus/”galvanointi”) takaa pitkäikäiset ja kestävät  
tuotteet, joiden ulkonäkö ei muutu.

Metallivärit (kuten kupari ja kulta) eivät reagoi hapen  
kanssa, kuten perinteinen kupari, joten ne eivät ”patinoidu” 
ajan saatossa.
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LAPETEK-HANOJEN PUHDISTUS JA HUOLTO

Veden virtauksen 
rajoittimet (1-8 baria)

Erikseen tilattavilla veden 
virtausta säätelevillä 
poresuuttimilla voidaan 
vähentää vedenkulutusta 
ja ehkäistä vedenpaineesta 
aiheutuvaa roiskimista. 
Veden virtauksen rajoitin 
voidaan asentaa Lino-A- ja 
Round-A-hanoihin.
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