
Tammepuidust toonitud õliga ( valge, must) viimistletud mööbli käsitlus ja hooldusjuhend 
Tammepuidu looduslikud omadused.  

Kuna puit on looduslik materjal, võib eri mööbliesemete vahel esineda kergeid tooni-
erinevusi. Kui tooted on ostetud eri ajal, võivad neid olla mõjutanud eri  keskkonna-tegurid 
ning esemed ei pruugi olla identse välimuse ja tooniga.  

Toonitud õliga (valge,must) viimistletud toodete käsitlemine ja hooldamine. 
Vesi ja muud vedelad ained võivad tekitada laigu toote pinnale. Seda saab  
korrastada, teostades hoolduslihvimise ja õlitamise kahjustatud pinnale. 

Toonitud õli korral ei piisa ainult rikutud koha lihvimisest ja õlitamisest, vaid paranduse 
käigus tuleb ühtlaselt lihvida maha vana õli kogu pinna ulatuses (näiteks kogu laua 
tasapind,või kummuti lagi). 
Seejärel kanda vähehaaval uut õli ettevalmistatud pinnale, samaaegselt lapiga seda 
ühtlaselt laiali kandes. 
Oluline on, et pinnale kantakse õli ühtlaselt võimalikult õhukese kihina. 
Lihvpaberi või lihvklotsi number võiks olla 150-180. 
Vältimaks ebaühtlast tulemust, tuleb üleliigne õli eemaldada kuiva ja puhta lapiga puidukiu 
suunas. 

Peab arvestama, et uue õli pealekandmine juba varem toonitud pinnale viib toote pinna tooni 
tugevamaks (nt.valge toon muutub valgemaks) 
 
Toonitud õliga toodete puhul soovitame kasutada ainult tarnijapoolset hooldusõlitus 
komplekti. Näiteks: Kui olete ostnud valge toonõliga viimistletud laua, siis hooldusõlituse 
teostamiseks palume tellida sama valge õli. 
Vaata ka pinna õlitamise videot siit:    https://ecofurniture.ee/pages/hooldusjuhendid 

Vajadusel küsige toote tarnijalt soovitust muude õlide osas. 
 
Tolmu eemaldamiseks pinnalt kasutada kuiva lappi või tolmuharja.  

Puitmööbli puhul tuleb vältida kuumade nõude ja toitude asetamist otse puidu pinnale, mis 
võivad kahjustada puidu pinda. Soovitame kasutada spetsiaalse kummist põhjaga 
kuumakindlaid lauakatteid ja kuumaaluseid. 
Teravad esemed võivad kahjustada puidu pinda. Valge ja tumeda tamme viimistlusega 
tootede puhul tuleb olla eriti ettevaatlik teravate esemetega, mis kahjustavad eriviimistlusega 
puidu pinda!     Puitmööbli puhul tuleb hoiduda kokkupuutest kuuma ja otsese päikesega 
vältimaks pragude teket ja puidu värvimuutusi. Mööbel on kasutatav ainult siseruumides, 
toa- temperatuuril. Vältida tuleb liigset niiskust ja temperatuuride kõikumisi. Vältige puit-
mööbli asukohta otse küttekeha lähedal, kuna on oht, et liigsest kuivusest tekivad lõhed.   

Tõstke tooteid, ärge lohistage. Toolid ning pingid on ette nähtud istumiseks. Vältige kiikumist 
tooliga. Õige on tooli tõsta, mitte lohistada mööda põrandat. Tooli mittesihipäraselt 
kasutades võivad tekkida konstruktsiooni kahjustused. 

Vooditel on keskpuu all üks või kaks tugijalga. Kui soovite voodi asukohta muuta, tõstke 
voodi uude asukohta (vältige lohistamist) ning jälgige, et tugijalad oleksid otse ning 
toestaksid keskpuud voodi all. Palume kasutada kõikide toodete jalgade all pehmendavaid 
vilte. K.a. voodite keskpuu all olevate tugijalgade all. 
 


