
PINSKA WOODMILL 
VOODRILAUA PAIGALDUSE- 
JA HOOLDUSJUHEND

LADUSTAMINE JA TRANSPORT 

 PAIGALDAMINE

Töödeldud puitmaterjali tuleb alati hoida ja 
transportida puhtana ning piisavalt toestatult, 
et vältida materjali kokku vajumist. 

Värvitud materjali pakendit ei tohi pikaajaliselt 
hoiustada ja raskuse all koormata.

Tarnepakendis võib hoida materjali kuni 1 kuu.

Hilisemalt tuleb materjal lahti pakkida ja uuesti 
ladustada, tagades laudade vahel korralik 
õhuvahe ning aluspind.

Materjali kaitsta otsese päikesevalguse ja 
sademete eest. 

PARANDAMINE JA VIIMISTLEMINE

Kahjustused ja kriimustused saab üle värvida 
ehituspoes müüdava värviga(sobiv värv üle 
täpsustada Pinska Woodmillist). Ülevärvimise 
tulemusel võib esineda värvi ja/või läike erinevusi 
vana ja uue värvikihi vahel. 
Jälgige, et õhutusvahed oleksid alati 
blokeerimata.

ja puidu liikumise (paisumine ja kahanemine) 
kompenseerimiseks. Ärge paigaldage detaile 
üksteisele liiga lähedale. 

• Nurgaühenduste vahele tuleb jätta 
tuulutusvahe, tagamaks seda, et kui vesi satub 
nurgaühenduse vahele, siis ei oleks niiskuse välja 
tuuldumine takistatud.

• Kui pealiskiht saab transportimisel või 
paigaldamisel kahjustada ootamatult või vigade 
tõttu, tuleb kahjustatud osa kohe üle värvida, et 
niiskus ei saaks sisse tungida.

• Enne puitmaterjali paigaldamist peab klient/
paigaldaja veenduma toote kvaliteedis. Kui 
leitakse tarnitud toote puhul põhjendatud 
puudused, siis seda materjali ei tohi paigaldada 
ja palume koheselt ühendust võtta Pinska 
Woodmilliga.

• Kaugus aluspinna ja madalaima töödeldud 
puidu vahel peab olema vähemalt 300 mm ning 
räästa laius suurem kui 600 mm. Soovituslikust 
madalama sokliga ja/või lühema räästaga 
hoone fassaadi eluiga on lühem ja see vajab 
tihedamat hooldusvärvimist.

• Saetud servi ja otsi tuleb töödelda vähemalt 
kaks korda, et niiskus ei saaks läbi tungida. 
Niiskus eraldub ja imendub kõige intensiivsemalt 
just otstest pikikiudu. Kaldus / viltuse lõikega 
otsad annavad esteetilisemalt ilusama tulemuse. 

• Puidu paigaldamisel tuleb jätta õhuvahe.  
Õhuvahe välispaneelide taga peab olema 
vähemalt 20 mm ja struktuur peab olema 
loodud selliselt, et niiskus pääseks minema 
struktuuri kahjustamata. Paneelide vahel peab 
olema 4 mm vaba ruumi servade töötlemiseks 

Värvi lõplik kinnitumine ja kõvenemine toimub  
sõltuvalt värvitoonist 2-4 nädala jooksul peale 
viimistlemist.

Otse tootmisest objektile saabunud värvitud 
puitu tuleb käsitseda ettevaatlikult, et ei 
vigastaks veel osaliselt elastset värvipinda. 

Ladustamisel on soovitatav jätta maapinnaga 
õhutusvahe min 150mm. Samuti peab see olema 
kaitstud niiskuse ja ilmastikumõjude eest. Õhk 
peab saama vabalt liikuda. 

Pinska Woodmill kui puidu tootja, ei ole vastutav 
kahjustuste eest, mis tuleb valest ladustamisest 
ehitusobjektil.



HOOLDUSJUHEND    

OLULISED PUNKTID

• Veenduge, et tooteid hoitaks 
külmumiskindlas kohas ja korralikult suletud 
purkides.

• Puhastage pind juhiseid järgides, loputage 
ettevaalikult veega ja laske kuivada.  Vältige 
kuivanud veeniresid.

• Puhastamisel ärge kasutage 
lihvimisomadustega materjale või 
töömeetodeid, mis võivad kahjustada 
värvikihti. Survepesu ei tohi kasutada

• Kasutage pehmet harja või käsna.

• Pinnale eritunud vaik ja vaigujooks tuleks 
lasta ära taheneda (kivistuda), seejärel 
eemaldada nailonist või naturaalse harjaga

• Ärge töötage otsese päikesevalguse käes.

ÜLEVÄRVIMINE 

• Järgige eelpool antud puhastamisjuhendit.

• Lihvige vajaduse korral ettevaatlikult 
liivapaberiga (teralisus 180-220) või 
kraapimiseks ettenähtud kaabitsaga. 
Eemaldage tolm.

• Pinnale eritunud vaik ja vaigujooks tuleks 
lasta ära taheneda (kivistuda), seejärel 
eemaldada nailonist või naturaalse harjaga. 

• Värvige puit üle sobiva värviga. Vajaduse 
korral järgige tootejuhiseid. 

• Soovitav oleks arvestada värvi kogust nii, et 
ühest anumast jätkuks ühele töölõigule. Sellega 
väldib toonierinevusi erinevate anumate 
vahel. Suurema seinapinna korral tuleks mitu 
erinevate värvide anumat kokku segada.

• Puidu niiskus ülevärvimise ja kuivamise ajal 
peab olema alla 18% ja temperatuur üle +10 oC 
ning õhuniiskus alla 80%. 

• Ei või värvida vihma või udu korral, samuti 
tugeva tuulega.

• Ärge töötage otsese päikesevalguse käes.

Lisahooldus võib olla vajalik, kui 
välisvoodrilaudade ja -puitpaneelide detailid 
on otsese päikesevalguse käes või asuvad mere 
lähedal või kui fassaadid on suunatud lõunasse 
või edelasse või kui neid on ebapiisavalt 
puhastatud ja hooldatud.

Välised ilmastikutingimused mõjutavad alati 
värvikihti. Ülevärvitud kohad võivad olla erineva 
värvi ja/või läikega kui senine värvikiht. 

Värvitud puit vajab hooldamist. Kord aastas tuleb seda kontrollida ja puhastada.
Oluline on kontrollida, hooldada, puhastada välisvoodrilaudu ja puitmaterjali.  
Värvikihi seisundit tuleb kontrollida kord aastas ja vajaduse korral tuleb pind üle värvida. Kvaliteedi 
kontrollimise kuupäev, kahjustuste asukoht ja hooldamise üksikasjad tuleb dokumenteerida 
hooldusraamatus, et hooldustööde ajalugu oleks hiljem võimalik kontrollida. 

Mustus, hallitus ja vetikad tuleb eemaldada. Tugeva saaste ja hallituse korral sobivad näiteks 
Tikkurila Huoltopesu ja Homeepoisto puhastusained. Järgige alati puhastustoote tootekirjelduses 
toodud kasutusjuhendit. 

Nähtavalt katmata ja kahjustatud puit ja/või kahjustatud värvikiht tuleb üle värvida. Katmata puit 
tuleb alati eelnevalt töödelda sobiva krundiga. Järgige töötamisel tootejuhendit.


