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Marina öljytyt ja valkoöljytyt huonekalut  
 
Puu on kaunis ja erittäin elävä materiaali. Kuten kaikkien luonnonmateriaalien, myös puun ulkomuoto muuttuu 
ajan kuluessa. Erilaiset tekijät, kuten valo ja käyttö, vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti puu ikääntyy ja saa 
uuden sävyn. 
 
Varmista, että puun ulkopinta altistuu valolle tasaisesti. Jos puun pinnalle jätetään jotakin yli viikon ajaksi, 
kohtaan voi muodostua vaaleampi jälki. Lämpötila ja kosteus vaikuttavat puun kutistumiseen ja turpoamiseen. 
Tästä syystä jatkopalojen istuvuus voi vaihdella. Valitsitpa minkä puukalusteen tahansa, huomioi seuraavat 
kohdat 
 
 
 

Kokoaminen 
- On erittäin tärkeää, että tuotteet kootaan puhtaalla ja pehmeällä alustalla vaurioitumisen välttämiseksi. 
- Ole varovainen reunojen ja kulmien kanssa, ne voivat vaurioitua, jos ne osuvat johonkin kokoamisen aikana. 
- Pinta on altis naarmuuntumiselle ja iskuille, ole varovainen. 
- Kiristä tuotteen ruuveja ja heloja jatkossa säännöllisesti tai tarpeen mukaan. 
 

Käsittely ja hoito 
- Älä koskaan sijoita kalustetta kostealle pohjalle tai tiloihin, jotka ovat tavallista kosteampia. 
- Lattian naarmuuntumisen estämiseksi kalusteeseen on asennettava huopatassut, jos sitä käytetään 
synteettisellä tai lakatulla lattialla. 
- Kalusteita on käytettävä sisätiloissa ‒ ei ulkotiloissa, lasiterassilla tai muussa lämmittämättömässä tilassa. 
- Tarkasta säännöllisesti, että ruuvit ja helat ovat kunnolla kireällä. 
- Älä koskaan aseta kalusteelle värjättyä kynttilää tai kiinnitä siihen minkäänlaista teippiä. 
- Suojaa kaluste aina nesteiltä, lämpimiltä esineiltä, vahvoilta liuottimilta ja kosteudelta. 
- Kaikki nesteet, kuten vesi, kahvi tai viini, on kuivattava pois välittömästi. 
- Käytä lasinalusta tai kantta käsittelyn aikana, ja jos nesteitä voi läikkyä. 
 

Hoito-ohjeet 
- Puhdista pinta kostutetulla, erittäin kuivaksi puristetulla pehmeällä liinalla, jossa on vain vettä tai mietoa 
saippualiuosta. 
- Kuivaa pyyhkimisen jälkeen aina puhtaalla ja kuivalla pehmeällä puuvillaliinalla. 

- Ole varovainen asettaessasi kalusteen päälle kovia tai teräviä esineitä, jotka voivat vaurioittaa kalusteen 
pintaa. Käytä 
  lasinalusta, huopatassuja tai kangasmateriaalia. 
 

Öljytyt kalusteet 
Öljyllä käsitellyt kalusteet vaativat säännöllistä hoitoa, jonka määrä riippuu käyttöasteesta, kulumisesta, valolle 
altistumisesta ja kosteudesta. Jos kalustetta ei hoideta ja öljytä, pinta voi vaurioitua ja puu voi halkeilla. Tätä ei 
hyväksytä reklamaation aiheeksi. Tuotteessa käytetään Bio Impregnol WM -öljyä, mutta myös toisten, 
kaupoissa myytävien bioöljyjen käyttäminen on mahdollista. Noudata kyseisen tuotteen valmistajan antamia 
ohjeita. 
 

Valkoöljytyt huonekalut 
Valkopestyjen kalusteiden säännöllinen hoito tapahtuu vastaavasti kuin öljyttyjen kalusteiden. Jos valkoinen 
pinta vaurioituu, käytä valkoiseksi sävytettyä tai pigmentoitua bioöljyä. Tuotteessa käytetään sävytettyä Bio 
Impregnol -valkoöljyä, mutta myös toisten, kaupoissa myytävien biovalkoöljyjen käyttäminen on mahdollista. 
Öljyissä saattaa kuitenkin olla jonkinasteisia sävyeroja. Käsittele vaurioitunut alue levittämällä valkoöljyä sudilla 
ja anna kuivua. Toista muutamia kertoja, kunnes sävy on sama kuin kalusteessa. Käsittele tämän jälkeen koko 
pinta. Noudata kyseisen tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Älä käytä mineraaliöljyjä, vahvoja kemikaaleja, 
liuottimia tai alkoholia pinnan puhdistamiseen. 
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