LAUDE
hoito- ja asennusohje
LAUDE-puulauteet ovat valmiiksi
pintakäsiteltyjä kolmelta
näkyvältä sivulta.
Lauteet on valmistettu
suomalaisesta kuusesta ja
ne soveltuvat myös muuhun
rakentamiseen ja nikkarointiin.
VARASTOINTI
Varastoi tuote väljästi tilassa, jonne se asennetaan 1–2 viikkoa ennen asennusta.
Säilytä tuote tasaisella alustalla irti maasta.
Tuote tulee varastoida samassa lämpötilassa, jossa se käytetään. Ihanne lämpötila säilytykselle on 15–22 ºC.
Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, mikäli tuotteen kanssa samassa tilassa on rakennuslämmitin tai
muu vastaava lämmönlähde. Tärkeää on, että kosteus ei nouse korkeaksi ja ettei lämpötila ylitä 25 ºC.
Tuote on varastoitava avaamattomassa paketissa. Poista kutistekalvo vasta juuri ennen asennusta.

ASENNUSTYÖN VALMISTELU
Huomioi, että lauteen asentaminen kuuluu asunnon viimeistelytöihin. Lauteet eivät kestä rakentamisajan
kosteuden vaihtelua. Tämä tulee ottaa huomioon etenkin uudiskohteissa jo rakennusjärjestystä
suunniteltaessa.
Myös märkätyöt on tehtävä ennen tuotteen asennusta. Mikäli märkätyöt tehdään tuotteen asentamisen
jälkeen, tuote imee kosteutta ja turpoaa.
Huolehdi, että lauteita on riittävä määrä, koska toimituserien välillä saattaa olla sävyeroja. Tämä tulee ottaa
huomioon varsinkin jalopuissa ja kuultavissa sävyissä.
Muista pintakäsitellä aina katkaisupinnat. Tämä ehkäisee kosteuden pääsemistä puuhun, mikä voi aiheuttaa
halkeamia puun pinnalle. Käsittelyyn suosittelemme Supi Saunavahaa.
Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuksen aikana.

LAUDE
hoito- ja asennusohje
LAUTEEN ASENTAMINEN
Lauteet on valmistettu suomalaisesta kuusesta ja ne soveltuvat myös muuhun rakentamiseen ja
nikkarointiin.
LAUDE ei ole itsessään kantava elementti, vaan vaatii oman kantavan rungon alle. LAUDE-puulaude on
rungon päälle tuleva pinta materiaali.
Etulauta on esiporattu. Etulauta kiinnitetään ruuvaamalla alapuolelta. Etulaudan
kiinnitykseensuosittelemme 4,5x100 ruuvia.

HOITO-OHJEET
Käsittele uudet puupinnat huolellisesti Tikkurilan Supi Saunavahalla. Käsittele koko laude yhdellä kerralla,
jotta sävy on yhtenäinen. Suoja-aine estää liiallisen kosteuden imeytymisen puuhun. Kun vesi ei enää
pisaroidu lauteen päälle, tulee käsittely uusia.
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta asennettavassa tilassa. Kosteuden pitää päästä poistumaan saunasta.
Pidä kiuas päällä minimissään 30 minuuttia saunomisen jälkeen, tai niin kauan, että puupinnat ovat täysin
kuivuneet.
Älä käsittele suuria määriä vettä puupinnoilla. Puu imee vettä itseensä, ja mikäli se ei pääse kunnolla
kuivumaan, syntyy vaurioita puun pinnoille (halkeamiset, homehtumiset yms.)

Tarkista tuote aina välittömästi, kun vastaanotat sen, ettei tuotteessa ole
kuljetusvaurioita.
Älä asenna virheellistä tuotetta. Asennettu tuote katsotaan laadultaan
hyväksytyksi.

lisätietoja: www.siparila.fi

