KESÄKALUSTEIDEN
HOITO-OHJEET:
Kesäkalusteiden ulkonäön säilytät hyvällä hoidolla. Lisäät niiden käyttöikää
suojaamalla ja varastoimalla ne ohjeiden mukaisesti.
Puu on luonnontuote, joka elää koko ajan. Toisin sanoen puiset puutarhakalusteet reagoivat
sään vaihteluihin. Niissä saattaa esiintyä halkeamia ja vinoutta, mikä johtuu puun jännityksestä.
Sen vuoksi on tärkeää, että kiristät ruuveja aika ajoin. Altistuessaan eri sääoloille, kuten
kosteudelle, kuivuudelle, auringolle ja tuulelle, puun ulkonäkö muuttuu ja siihen saattaa tulla
mm. halkeamia. Käyttöarvo ei kuitenkaan muutu. Huoltamalla kalusteesi oikein saat ulkonäön
entiseksi tai entistä
ehommaksi.
Vaikka puu olisikin käsitelty hoitoaineella, silti lian kertyminen pinnalle ja kosteus saattavat
aiheuttaa pintahomeen muodostumista. Suojaa siis kalusteet lialta ja sään vaikutuksilta
esimerkiksi katoksen alla tai suojapeitteellä. Älä koskaan peitä kosteita tai märkiä kalusteita
ja vältä suoraa maakosketusta. Älä peitä kalusteita muovilla tai vastaavalla, sillä se saattaa
aiheuttaa sienen kasvua.

MATERIAALIKOHTAISIA OHJEITA
POLYROTTINKI
• Puhdista pinta tarpeen vaatiessa miedolla saippuavedellä. Kuivaa hyvin.
• Polyrottinki kestää myös sadetta sekä talvipakkasia (jopa -20°C).
• Talveksi puutarhakalusteita ei tulisi kuitenkaan jättää lumen alle.
• Polyrottinki ja alumiini kestävät hyvin talven sääolosuhteita.
• Jos polyrottinki jäätyy, se ei kestä istumista.
ALUMIINI
• Puhdista pinta tarpeen vaatiessa miedolla saippuavedellä. Kuivaa hyvin.
• Jos kolhuja/naarmuja syntyy, puhdista ja paikkaa kolhut välittömästi maalilla.
RUOSTUMATON TERÄS
• Käytä asennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja työkaluja. Jos
käytetään normaalista teräksestä valmistettuja työkaluja, on huolehdittava, että
pinnalle jäävä teräspöly pyyhitään pois. Jos teräspölyä ei pyyhitä pois, voi
tuotteen pinnalle muodostua ruostetta.
• Mahdollinen ruoste saadaan tuotteesta poistettua hankaamalla pintaa sienellä
tai rievulla lämmintä saippuavettä käyttäen. Kuivaa pinta huolellisesti. Itse
kaluste ei ruostu vaan ruosteen aiheuttaa jokin ulkopuolinen aine.
• Vaikeasti lähtevään ruosteeseen suosittelemme käyttämään rautakaupoista
saatavaa ruostumattoman teräksen puhdistusainetta.

MAALATTU PUU
• Noudata kasausohjeita tarkoin, jotta maalattu pinta ei vahingoitu.
• Pidä pinta puhtaana ja kuivana – suojaa erityisesti sateelta ja auringolta.
• Jos kolhuja/naarmuja syntyy, puhdista ja paikkaa kolhut välittömästi maalilla.
AKAASIA
• Akaasia on luonnollinen, vaalea puu. Akaasiakalusteet vaativat vuosittaista huoltoa.
• Puhdista pinta tarpeen vaatiessa miedolla saippuavedellä. Kuivaa hyvin.
• Pinta voidaan suojakäsitellä öljyllä tai vahalla.
• Älä jätä sateeseen, äläkä anna veden jäädä seisomaan pinnalle.
• Akaasiapuu on elävä materiaali, siihen ilmenevät pienet halkeamat ja uurteet eivät ole virhe
vaan ne tasaantuvat ajan mittaan.
• Varastointi kuivassa tilassa, ei kuitenkaan liian lämpimässä.
• Akaasia, kuten muut kovapuut, reagoi ilman kosteuden vaihteluille.
TIIKKI (TEAK) JA MUUT KOVAPUUT
• Uuden tuotteen käyttöönottokäsittely: Puhdistus ja öljyäminen.
• Pyri aina käyttämään öljyä, johon on lisätty ”lahoamisenestoainetta”
• Puun on oltava puhdas ja kuiva ennen pintakäsittelyä, muutoin vesi jää puun
sisälle ja yhdessä öljyn ja bakteerien kanssa home ja lahoamisbakteerit saavat
paremman otteen puusta.
• Käsittely n. 2 kertaa käyttökaudessa tiikille tai kovapuisille kalusteille
kehitetyllä puuöljyllä. Erilaisten sääolosuhteiden takia käsittely voi olla
tarpeellista tehdä useamminkin.
• Käytä öljyä reilusti ja anna öljyn imeytyä puuhun. Puhdista ylimääräinen öljy
kalusteista.
• Ikääntyessään ja ulkokäytössä öljyämätön tiikki harmaantuu (patinoituu),
mutta alkuperäisen värin saa takaisin puhdistuksella, hionnalla ja öljyämisellä.
• Puhdistus ja öljyäminen ennen varastointia.
• Varastointi ilmavassa tilassa, esim. katoksessa. Ei liian kuivassa (lämmin
sisätila), ettei puun kutistuminen vahingoita rakennetta. Älä koskaan peitä
kosteita tai märkiä kalusteita. Älä peitä kalusteita muovilla tai vastaavalla, sillä
se saattaa aiheuttaa sienen kasvua.
KIVI JA KERAMIIKKA
• Puhdista pinta tarpeen vaatiessa miedolla saippuavedellä.
• Laattoihin ja keramiikkapintoihin erikoistuneista liikkeistä saa erinomaisia
puhdistus ja hoitoaineita, joilla pinnan saa kosteutta ja likaa hylkiväksi.
• Tuotetta ei saa säilyttää pakkasessa, huokoiseen kiveen/keramiikkaan
imeytynyt tai sen pinnalle jäänyt vesi saattaa jäätyessään rikkoa tuotteen.
PEHMUSTEET
• Suojaa kosteudelta.
• Hyvistä värinkesto- ja kulutusominaisuuksistaan huolimatta pehmusteet
saattavat haalistua auringossa.
• Lue aina tarkoin tuotteen valmistajan sekä ostamiesi hoitotuotteiden
erilliset hoito-/käyttöohjeet!

