Värvitud voodrilaua ja puitmaterjali hooldusjuhend

Sõltumata värvitüübist ja toonist vajavad kõik värvitud pinnad hooldust.
Töödeldud pinna seisukorda tuleb hinnata igal aastal ning vajaduse korral tuleb teha
hooldus-ja remonttöid.
Vähemalt iga kahe aasta tagant suvel tuleb pinnad pesta puhta veega, eemaldades
tolmu, putukad ja muu mustuse, mis soodustavad vetikate või hallituse tekkimise.
Tekkinud kahjustuse korral tuleb parandada need järgmiselt:
Vigastatud ala tuleb kraapida selleks ettenähtud kaabitsaga või lihvida liivapaberiga
(tera 180-220).
Lihvitud ala tuleb tolmust puhastada ja pesta ning lasta korralikult kuivada.
Kui kahjustatud alal on näha puhast puitu, siis töödelda ala puidukaitseimmutiga.
Vigastatud ala tuleb värvida kaks korda originaalvärviga üle, esimene kiht tuleb lasta
korralikult kuivada enne teise kihiga katmist.
Juhul kui vigastatud ala on üle poole kogu pinnast, siis tuleks kogu ühe seina element
puhtaks kraapida ja kaks korda üle värvida.
Pinda võib puhastada peale 1 kuu möödumist värvimisest.
Pindade puhastamiseks kasutada vee või neutraalse(pH 6-8) puhastusaine lahusega
niisutatud käsna või lappi. Rohkesti määrdunud pindade puhastamiseks kasutada
kergelt leeliselise(pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või lappi.
Peale pesu loputada pind puhta veega. Lahuse valmistamisel tuleb jälgida
tootjapoolseid soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse
ja kulumiskindluse orienteeruvalt 1 kuu jooksul normaaltingimustes. Kui pinda on vaja
eelnevalt puhastada tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud
pesukäsna või lappi.

Juhul kui kogu pinnakate on kulunud või muutunud tuhmiks, siis tuleks kogu hoone
üle värvida.

Selleks toimida järgmiselt:
Kraapida pudenev või lahtine vana värv ära.
Puhastada ja pesta kõik pinnad ning lasta need korralikult kuivada.
Paljas puit töödelda puidukaitseimmutiga.
Pinnad värvida soovitud värvitooniga ja valitud pinnavärviga sõltuvalt värvi
katmisvõimest 1-2 korda üle.
Värvimistingimused:
Puidu niiskus värvimise ajal peab olema alla 20%, temperatuur vähemalt +5 kraadi ja
suhteline õhuniiskus alla 80%. Vältida tuleks ka värvimist otsese päikese käes, et ei
toimuks liiga intensiivset kuivamist, mille tulemusel võib olla vähem vastupidavam
värvikiht.
Enne värvimist tuleb värvi korralikult segada.
Värvida võib kas pintsli või püstoliga kandes värvi seinale piki laua pinda.
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