
K Y L P Y H U O N E E N  P U H D I S T U S :
eroon mustista pilkuista ja pinttyneestä liasta 

Likaista kylpyhuonetta ei kannata sivuuttaa, sillä pintakasvusto voi lopulta alkaa 
haista ja pahimmillaan aiheuttaa jopa homeoireilua. Pahasti pinttynyt lika 

kylpyhuoneessa voi myös johtaa siihen, että vuokralainen joutuu korvaamaan 
tilan ammattilaissiivouksesta aiheutuvat kulut.

Onneksi lika lähtee yleensä perusteellisella siivouksella ja muutamalla 
helpolla kikalla voit välttää sen muodostumisen. Tärkeintä kylpyhuoneen 

kunnossapidossa on säännöllinen pesu oikeilla aineilla sekä kylpyhuoneen 
kuivaaminen ja tuulettaminen käytön jälkeen: 

Näin peset kylpyhuoneen

• Yksi puhdistusaine ei toimi kaikkeen likaan. Kalkki lähtee happamalla 
(pH 3–5) puhdistusaineella. Pesuainejäämiin taas tehoaa emäksinen 
puhdistusaine (pH yli 8). Pinttyneet liat vaativat joskus ensin happamalla 
aineella puhdistuksen ja sitten emäksisen aineen. 

• Ensimmäiseksi kannattaa kokeilla miedompia puhdistusaineita, kuten 
ruokasoodaa tai etikkaa. 

• Vaikeampiin tahroihin tehoaa esimerkiksi Star Brite tai Cillit Bang. 

• Viimeinen keino on käyttää kloriittia. Kloriitti on kuitenkin terveydelle ja 
ympäristölle haitallista, joten ole sen käytössä erityisen varovainen. Käytä 
suojakäsineita, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja huuhtele pinnat 
käytön jälkeen hyvin tarkasti. 

• Tehosta siivousta antamalla puhdistusaineen ensin vaikuttaa ja 
hankaamalla harjalla. 

• Muista kastella pinnat ennen puhdistusaineen käyttöä ja huuhtele 
pesun jälkeen hyvin, koska puhdistusaineet voivat haurastuttaa laattojen 
saumoja. 

Kuivaa ja tuuleta jokaisen suihkun jälkeen

• Pesemisen lisäksi muista jokaisen suihkun jälkeen kuivata kylpyhuoneen 
lattia ja seinät huolellisesti kuivauslastalla sekä tuulettaa kylpyhuone. 

• Liesituuletin kannattaa myös laittaa täysille, kun käyt suihkussa, koska se 
tehostaa ilman vaihtumista asunnossa. 

• Jos kylpyhuoneessa on lattialämmitys, pidä siinä pieni lämpö ympäri 
vuoden.

Mustat pilkut ja vaaleat kalkkitahrat kylpyhuoneessa ovat ikävä, 
mutta monelle tuttu näky. Kyse ei yleensä ole kosteusongelmista, 
vaan kylpyhuoneen riittämättömästä siivouksesta, tuuletuksesta 

ja kuivaamisesta. Jos nämä hommat skippaa, kylpyhuoneen 
pintoihin alkaa kertyä kalkkia, pesuainejäämiä, ruostetta ja lopulta 

bakteerikasvustoa, jotka näkyvät mustina ja valkoisina laikkuina. 

LISÄÄ SIIVOUSVINKKEJÄ LÖYDÄT MARTTOJEN NETTISIVUILTA!


