Värjätyn-lauteen hoito-ohje
Laudelähetyksen vastaanotto
Tarkasta lauteet heti lähetyksen saavuttua. Mahdolliset huomautukset on tehtävä 7 päivän
kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ostopaikkaan tai kuljetusvauriotapauksissa kuljetuksen suorittajalle.
Kuljetusliikkeen puhelinnumero löytyy rahtikirjasta. Mikäli tuote on virheellinen tai kuljetuksessa vioittunut,
älä asenna lauteita.

Lauteiden suojaus ja varastointi
Muista suojata lauteet kosteudelta, mikäli et asenna lauteita heti. Valmistaja ei vastaa tuotteista jotka ovat
vioittuneet puutteellisen suojauksen vuoksi.

Laudekannattimien asennus
Ennen panelointia tulisi laittaa vaakakoolausrimat laudekannattimien kohdalle. Näin saat kiinnitettyä laudekannattimet tukevasti seinään. Mikäli panelointi on jo tehty, tulee kannattimet kiinnittää pystykoolauksiin.
Lauteiden valmistaja ei vastaa puutteellisesta tai virheellisesti asennetuista lauteista.

Lauteiden hoito
Lauteet kannattaa käsitellä laudesuojalla (esimerkiksi parafiiniöljy) noin neljännen saunomiskerran jälkeen.
Näin saat lauteisiin vettä hylkivän pinnan. Käsittely tulisi tehdä jatkossa 1-4 kertaa vuodessa. Lauteissa käytetään vesiohenteisia kuultosävyjä, jotka värjäävät lauteen mutta eivät suojaa sitä ja siksi suojakäsittely tulee
tehdä erikseen.
Väriä voi tarvittaessa vahvistaa käsittelemällä lauteita samalla kuultovärillä mitä niihin on alkujaan laitettu.
On kuitenkin muistettava, että jokainen värjäyskerta myös tummentaa laudetta.
Vesiohenteisia kuultosävyjä voi tilata seuraavilla koodeilla:
*harmaisiin lauteisiin: TM-1748
*mustiin lauteisiin: TM-3445
*punaruskeisiin lauteisiin: TM-1818
*kuultovalkeisiin lauteisiin TM-1773
Pitkäaikainen jatkuva kosteus on haitaksi puunpinnoille. Jotta laude kuivuisi nopeasti, pidä kiuasta päällä
saunomisen jälkeen 15-30 minuuttia. Lattialämmitys ja ilmastointi edesauttavat, mutta eivät yksin riitä lauteiden kuivumiseen. Lauteen istuinosat kannattaa myös nostaa saunomisen jälkeen pystyyn.
Lauteet kannattaa pestä käytöstä riippuen vähintään 2 kertaa vuodessa. Pesussa voi käyttää mietoja puupinnoille sopivia pesuaineita ja pehmeää harjaa. Huolehdi pesun jälkeen, että lauteet kuivuvat tehokkaasti mutta
eivät liian nopeasti, sillä tämä voi aiheuttaa halkeamista. Lauteiden peseminen jokaisen käyttökerran jälkeen
ei ole suotavaa tummumisen ja halkeamisen vuoksi. Valmistaja ei vastaa puutteellisesta hoidosta johtuvista
ongelmista.

Pihkan poisto (kuusilauteissa)
Kuusi on perinteinen ja kestävä laudemateriaali. Sen luontaisiin ominaisuuksiin kuuluu eläminen ja pihkaantuminen. Oikeaoppisella sahaustekniikalla on saatu nämä asiat minimoitua mutta joissakin harvoissa tapauksissa lauteisiin saattaa ilmaantua pihkaa. Pihkan voi poistaa mekaanisesti kaapimalla puukolla tai taltalla.
Varo ettet vahingoita värjättyjä pintoja!
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