SKOVBY HOITO-OHJEET
Tämä on tiivistelmä englannin kielisestä hoito-ohjeesta, jonka toimitamme aina huonekalun mukana.
Suosittelemme lukemaan nämä molemmat ohjeistukset ennen tuotteen käyttöönottoa.
Skovby on valmistanut puisia huonekaluja jo yli 85 vuotta. Vuosikymmenten kokemus ovat tuoneet meille laajan
tietotaidon massiivipuisista ja viilutetuista huonekaluista, ja niiden hoidosta sekä käytöstä. Kiinnittäkää siis
huomionne seuraaviin asioihin, jotta ostamanne huonekalu pysyy pitkään hyvänä ja kestää sukupolvelta toiselle.
Puu on elävä materiaali, joka sisältää kuivattunakin kosteutta. Sillä on kyky imeä itseensä kosteutta ja luovuttaa
sitä ympäristöönsä vallitsevan ilmankosteuden mukaan. Tästä johtuen puu voi eri vuodenaikojen mukaan
laajentua tai kutistua ilmankosteuden ja lämpötilojen vaihdellessa. Tämä voi ilmetä esimerkiksi pieninä
hiushalkeamina. Tällaiset pienet halkeamat menevät umpeen kun puu öljytään ja ilmankosteus muuttuu.
ÖLJYTYT PINNAT:
Kalusteet käsitellään Tanskassa tehtaallamme ennen niiden lähettämistä asiakkaalle. Suosittelemme kuitenkin
ennen käyttöönottoa öljyämään ruokapöydän kannen päältä ja reunoilta Skovby-puuöljyllä. Ensimmäiset
öljyämiskerrat ovat tärkeitä ja ne kannattaa tehdä lv-puuöljyllämme (natural oil). Puu tummuu aina ajan
kuluessa, joten jos haluat vaalentaa puun sävyä niin suosittelemme öljyämään joka kolmannella kerran pinnan
valko-pigmentoidulla puuöljyllämme (white oil).
Puun solukkoon imeytyvä öljy estää tehokkaasti pinttymisen ja suojaa pintaa kosteudelta. Se myös
ennaltaehkäisee mahdollisia hiushalkeamia, jotka voivat syntyä suurista ilmankosteuden muutoksista. Pöydän
pinta kannattaa öljytä vähintään 2-3 kertaa vuodessa (käytöstä riippuen). Minimi suositus on ennen talvea ja
taas keväällä talven jälkeen, jolloin ilmankosteuden ja lämpötilan muutokset ovat suurimpia.
Käsittelyvaiheet:
1. Ennen tuotteen käyttöönottoa pyyhi pinta puhtaaksi ja varmista että se on kuiva ennen öljyn levittämistä.
Suositus on jatkossa kevyt hionta hienolla hiomasienellä (200-220) syiden mukaan, jotta öljy imeytyy paremmin
ja samalla pinttymät ja pienet naarmut lähtevät pois. Tämän jälkeen pyyhi pinta puhtaaksi.
2. Puun sävyyn pystyt vaikuttamaan valitsemalla lv- tai valko-pigmentoidun puuöljymme. Suositus on käyttää
valkoöljyämme joka kolmannella kerralla.
3. Ravistele öljypullo hyvin ennen sen avaamista. Kaada öljyä pehmeään ja nukkaamattomaan
puuvillakankaaseen ja hiero sitä tasaisesti pöydän pintaan pyörivin liikkein ja puun syiden suuntaisesti.
Suosittelemme öljyn varsinkin valkoöljyn levittämistä suoraan kankaaseen, jotta öljy ei muuta liikaa tuotteen
sävyä.
4. Anna öljyn imeytyä puuhun vain 2-3 minuuttia, jonka jälkeen kuivaa pinta hyvin kuivalla, pehmeällä ja
nukkaamattomalla puuvillakankaalla tasaiseksi. Pinnan tulee kuivua ennen käyttöönottoa n. 24 tuntia tai kunnes
se ei ole lainkaan tahmea.
5. Puuöljyt ovat luonnonöljyjä ja niissä on aina itsesyttymisvaara! Pese, kuivaa, polta tai upota käyttämäsi
kankaan palat veteen tai säilytä ne ilmatiiviissä purkissa/pullossa välttääksesi niiden itsesyttymisen.
Jos pinnassa on naarmuja, painautumia tai pinttyneitä tahroja, aloita hiomalla pinta ennen öljyämistä kevyesti
hienolla hiomapaperille (200-220). Hio vain puiden syiden suuntaisesti. Ennen öljyämistä puhdista pinta aina
huolellisesti. *Pöytälevyn alapuoli on hyvä käsitellä joka kolmas vuosi.
Pöytien jatkopalat ovat yleisesti aina viilua, vaikka pöytälevyt olisivat massiivipuuta. Tämä siksi, että puun
eläminen aiheuttaisi muuten yhteensopivuus ongelmia pöytälevyjen kanssa. Jatkot valmistetaan omana sarjana,
eikä niitä yhteensoviteta pöytälevyjen kanssa. Sävyissä voi näin ollen olla eroja, mutta sävyerot saadaan
tasaantumaan kun ne öljytään puuöljyllämme.
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Öljyttyä viilutettua tuotetta ei tarvitse öljytä ellei sitten ajan saatossa halua muuttaa sen sävyä tai poistaa
pinnasta pieniä naarmuja/pinttymiä hiomalla. Käytä silloin hienoa hiomasientä/paperia (200-220) ja vain vähän
öljyä ja seuraa muuten yllä olevaa ohjeistusta.
Kts. kotisivuiltamme ohjeistus video: https://www.skovby.com/en-gb/maintenance/oil-treated-surfaces
HOITO-OHJEET SAIPPUOIDUILLE PINNOILLE:
Kalusteet käsitellään tehtaalla ennen niiden lähettämistä asiakkaalle. Suosittelemme kuitenkin ennen
käyttöönottoa saippuoimaan ruokapöydän kannen molemmilta puolilta ja reunoilta Skovby-puusaippualla.
Saippuakäsittelyä suosittelemme myös kaikille tuolimalleillemme, joissa on puinen selkänoja. Ensimmäiset
käsittely kerrat ovat tärkeitä ja ne kannattaa tehdä lv-puusaippuallamme (Natural wood soap). Puu tummuu aina
ajan kuluessa, joten jos haluat vaalentaa puun sävyä niin suosittelemme käsittelemään joka kolmannella kerralla
pinnan valko-pigmentoidullamme puusaippualla (white pigment wood soap).
Puun solukkoon imeytyvä saippua estää pinttymisen ja suojaa pintaa kosteudelta. Saippuointi ei kuitenkaan anna
yhtä hyvää suojaa, kuin öljytty pinta. Ja se myös lähtee pintaa pyyhittäessä öljyä helpommin pois. Tästä syystä
suosittelemme 4-6 viikon välein saippuoimaan pinnan käytöstä riippuen.
Katso tarkemmat käsittelyvaiheet kohdasta öljytyt pinnat.
Huom! Saippuoiduissa pinnoissa pöytälevyn alapuoli on hyvä käsitellä kerran vuodessa, jotta ennalta ehkäistään
mahdolliset halkeamat.

HOITO-OHJEET LAKATUILLE PINNOILLE:
Pyyhi pinta kevyesti nihkeällä tai haaleassa vedessä kostutetulla rätillä. Pyyhi pinta aina kuivaksi puhdistamisen
jälkeen. Kaikille tahroille sopii laimentamaton neutraali pesuneste. Lopuksi pyyhitään kostealla ja kuivataan
hyvin.
HOITO-OHJEET LAMINAATTI- JA NANOPINNOILLE:
Korkeapainelaminaatti ja nanolaminaatti ovat tyylikkäitä ja kestäviä materiaaleja, jotka ovat kehitetty kestämään
vaativaa arki- tai julkitilakäyttöä. Puhdista pinta pelkällä lämpimällä vedellä ja kuivaa paperipyyhkeellä tai
pehmeällä siivousliinalla. Jos tämä ei riitä lian irroittamiseen käytä tavallista yleispuhdistusainetta, joka ei sisällä
hankausainetta. Pyyhi pinta tämän jälkeen muutaman kerran kostealla rätillä ja lopuksi kuivaa se. Kaikille
tahroille sopii laimentamaton neutraali pesuneste ja laimennettu astianpesuneste. Lopuksi pyyhitään muutaman
kerran kostealla ja kuivataan.

MUITA VINKKEJÄ:
- ÄLÄ aseta kalustetta liian lähelle lämmönlähdettä ettei kosteuden liian nopea muutos aiheuta halkeamia.
- ÄLÄ myöskään aseta kuumia esineitä suoraan huonekalun pinnalle. Käytä aina alustaa.
- Kuivaa pinnalle läikkyneet nesteet mahdollisimman nopeasti - Kosteus on puun pahin vihollinen!
- UV-valo muuttaa puun sävyä ajan mittaan. Vaihtele huonekalun päällä olevien esineiden paikkoja ja käännä
esimerkiksi pöytä kerran vuodessa 180 astetta, jotta valo pääsee muuttamaan sävyä tasaisesti.
- Pöytien jatkopaloja kannattaa välillä pitää esillä, vaikka pöytää ei jatkaisikaan. Näin UV-valo pääsee myös niiden
sävyä muuttamaan. Voit vaikka jättää lomalle lähtiessäsi jatkopalat esille.
- Vältä ilmatiiviiden kuten muovisten pöytäliinojen käyttöä pöydän pinnan päällä, sillä kannen ja materiaalin
väliin voi syntyä kondenssivettä.
- Vältä hankaavia siivousvälineitä ja aineita.
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