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ÖLJYTYT PUISET HUÖNEKALUT
Puu on kaunis ja mitä suurimmassa mittakaavassa mitattuna, elävä materiaali. Kuten kaikki
luonnon-materiaalit, puu myös muuttuu vuosien saatossa. Puun altistuessa valolle, puu kypsyy ja
muuttaa sävyään. Myös käytöstä johtuvat vaikutukset näkyvät puun pinnassa.
Muista että altistat huonekalun tasaisesti luonnonvalolle. Huonekalun ollessa uusi, sävy on tasainen.
Jos jätät jonkin esineen samaan paikkaan pitkäksi aikaa, se voi aiheuttaa että puun sävy kypsyy
epätasaisesti. Muista myös että pöydän jatkolevy saadakseen saman sävyn tarvitsee valoa vuosien
saatossa. Jotkin puulajeista kypsyvät toisia nopeammin kuten esim pähkinä.
Huoneessa oleva kosteus ja lämpö vaikuttaa myös miten puu elää ja muuttuu eri vuodenaikoina.
Tämän takia esim ovet, laatikot ja jatkolevyt tarvitsevat huolenpitoa. Kasausheloja joudutaan
kiristämään ja säätämään tämän johdosta. Tämä on normaalia kun kyseessä on puinen huonekalu.
Eri puulajeissa on kaikissa ominaiset hyvät yksilölliset puolensa, mutta on myös olemassa
muutamia ominaisuuksia jotka koskevat kaikkia puisia huonekaluja. Kun olet valinnut puisen
huonekalun, seuraavia asioita Sinun tulee huomioida:
Asennus:
- Huonekalun asennuksessa on valittava tasainen ja puhdas alusta jotta vältytään naarmuilta ja
vahingoilta.
- Ole huolellinen asennuksen aikana, ettet vahingoita reunoja tai kulmia.
- Huonekalun pinta on altis naarmuille ja iskuille, ole huolellinen ja varovainen.
- Älä nosta huonekalua kannesta, ovista tai laatikoista.
Käyttö ja huolenpito
- Älä koskaan aseta huonekalua kostealle alustalle!
- Asenna huopatassut jos huonekalu on synteettisellä tai lakatulla lattialla, näin voit välttyä
lattian naarmuntumiselta.
- Huonekalu on käytettävä sisätiloissa jos tämä on tähän tarkoitukseen tehty. Sisätilojen
huonekalut ei ole tarkoitettu käytettävän ulkotiloissa.
- Älä pidä värjättyjä kynttilöitä huonekalun päällä. Älä myös asenna teippejä huonekalun
pintaan.
- Ruuvit, pultit ja helat on hyvä tarkistaa jotta nämä ovat tasaisesti kiristettynä.
- Kun kyseessä on kuumat esineet, vahvat pesuaineet ja kosteus; Suojaa huonekalu aina
asianmukaisesti.
- Voimakkaasti värjätyt nesteet ja aineet, kuten esim: kahvi ja viini, on aina välittömästi
poistettava huonekalun pinnasta soveltuvalla tavalla.
- Vaatteissa olevat niitit, vyöt ja erilaiset koristeet voivat narmuttaa huonekalua.
- Älä siirrä esineitä vetämällä ne huonekalun pinnalla, tämä voi aiheuttaa lakassa naarmuja.

Hoito-ohjeet
- Puhdista pinta vedellä kevyesti kosteutetulla puuvilla-rievulla. Voit käyttää pesuaineena
myös mietoa saippualiuosta.
- Kuivaa pinta aina kuivalla ja puhtaalla puuvilla-kankaalla.
- Jos kyseessä on hankalat likatahrat, ole yhteydessä liikkeeseen josta olet huonekalun ostanut
ja kysy heiltä lisäneuvoja.
- Ole varovainen kun asetat kovia tai teräviä esineitä huonekalun päälle. Nämä voivat
vahingoittaa huonekalusi ilman erityistä suojausta. Käytä tällöin huopatassuja, kangasta,
korkkialustaa tai muuta alustaksi soveltuvaa.
Öljytyt huonekalut:
Öljytty huonekalu on syytä öljytä ennen käyttöön ottoa mikäli puupinta tuntuu kuivahkolta.
Huonekalu on voinut olla jonkin aikaa paketissa ennen kun olet saanut sen kotiisi, puu on
saattanut kuivua paketissa varastossa ollessaan. Huonekalu on syytä hoitaa ja öljytä
säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa tai tarpeen vaatiessa. Sopivaksi öljyksi käy esim
pellavaöljy tai sisähuonekaluille tarkoitettu väritön puuöljy.
Ole erityisen tarkka kansien hoidosta, ne ovat suurimman kulumisen ja käytön kohteena.
Pidä pinnat hyyin öljytyttyinä jolloin pinta on mahdollisimman hyvin suojattuna. Puinen
pinta on altis naarmuille joten hyvin hoidettu pinta suojaa vähän puuta. Massiivi puu jota ei
hoidet ja öljytä altistuu halkeamisriskille.
Ennen öljyämistä puhdista pinta liasta ja rasvasta. Tähän voit käyttää miedolla pesuaineella
kastettua riepua tai erityistä puupesuainetta.
Öljyä pinta ja anna öljyn imeytyä noin 15 minuuttia. Kuivaa sitten pinta esim
nukkaamattomalla rievulla. Anna pinnan kuivua esim yön yli ennen käyttöön ottoa. Älä
aseta kankaita tai paperia juuri öljytylle pinnalle. Seuraa käyttämäsi öljyn mukana annettua
käyttöohjetta.

Muista
Vältä öljyämästä sellaisia pintoja jotka ovat suoraan kosketuksessa esim vaatteisiin tai
seinäpintoihin kuten esim tapetteihin. Älä aseta pöytäliinoja heti pöydän kannen päälle
öljyämisen jälkeen, vaan anna pöydän kuivua kunnolla muutaman päivän. Ole myös
varovainen kun olet öljynnyt huonekaluja ettet laita sitä mattojen päälle ennen kun ovat
kunnolla kuivuneet.
Seuraa käyttämäsi öljyn käyttöohjetta. Jos olet epävarma hoidosta, ole yhteydessä
huonekaluliikkeeseen josta osti huonekalun.
HUOM! Muista hävittää pellavaöljyiset rätit ja paperit itsesyttymisvaaran takia. Hävitä ne
esim laittamalla ne ilmatiiviiseen muovispussiin ja vie saman tien ulkona olevaan
jäteastiaan!
Tärkeää on seurata myymälän antamia käyttöohjeita.

Toivotamme hyviä hetkiä huonekalusi parissa.

Rowico Ab

