Hoito-ojeet - puu
Käytämme massiivipuuta kaikissa tuotteissamme aina, kun se on mahdollista. Sen ansiosta
pintamme ovat kestäviä, ja materiaali säilyy pitkään. Puuaines on elävää ja siksi
ruokapöydän kansi voi muuttaa kokoa ja liikkua eri vuodenaikoina ilmankosteuden
vaihdellessa, jonka jälkeen se palautuu normaaliin tilaansa. Pintamme ovat kestäviä ja ne
kannattaa puhdistaa kevyesti kostutella puuvillarätillä. Pyyhi pinta aina kuivaksi
puhdistuksen jälkeen.

Käytännöllisiä ohjeita lakatuille ja petsatuille kalusteille
Lakatut ja petsatut kalusteet ovat sinua varten, joka haluat kovemman viimeistelyn kuin öljytyillä pinnoilla. Lakka tekee
pinnasta kestävämmän ja helpomman puhdistaa. Vältä kuitenkin ilmatiiviiden materiaalien käyttämistä pöydän pinnan
yllä, sillä kannen ja materiaalin väliin voi syntyä kondenssivettä. Lakatut ja petsatut kalusteet tulee myös säännöllisesti
käsitellä huonekalujen kiillotusaineella pinnan suojaamiseksi sekä sen kiillon ja loisteen lisäämiseksi.

Käytännöllisiä ohjeita öljytyille kalusteille
Oikein hoidettuna puukalusteesi kestävät läpi elämän. Hans K:n öljytyt puulajit ovat luonnonmateriaalia, jota muuttaa
mm. käyttö, sijoitus, hoito ja kosteus. Siksi suosittelemme, että käsittelet huonekalusi kalusteöljyllä heti käyttöönoton
jälkeen, ja että öljyät pinnan sen jälkeen säännöllisesti (noin 2-4 kertaa vuodessa). Siten pinnasta tulee luonnollinen ja
kestävä, ja se suojaa tehokkaasti läikyttämiseltä, nestetahroilta ja lialta. Kalusteöljyä voi ostaa huonekaluliikkeistä.
Noudata käyttöohjeita tarkasti.
Onko öljyttyyn kalusteeseen tullut tahra, esim. punaviiniä? Tee näin:
1. Hio pois mahdolliset vanhat tahrat erittäin hienolla hiekkapaperilla puun syiden suuntaisesti.
2. Levitä runsas ja tasainen kerros vahaöljyä puupinnan päälle rätillä tai pensselillä.
3. Käytä hiomasientä ja työstä öljyä puun sisään pitkin voimakkain vedoin. Muista sivellä puun syiden suuntaisesti.
4. Anna puun imeä öljyä itseensä 30 minuutin ajan. Kuivaa hyvin pehmeällä rätillä jälkeenpäin, jotta pinnalle ei
muodostuisi kalvoa tekemään siitä kiiltävää.
5. Anna pinnan kuivua ennen huonekalun käyttöönottoa vähintään 24 tuntia tai kunnes se ei ole lainkaan tahmea.
6. Erittäin imukykyisille puulajeille suositellaan uusintakäsittelyä muutaman päivän kuluttua.
7. Polta tai upota käyttämäsi rätit veteen itsesyttymisvaaran vuoksi.

Muita vinkkejä ja neuvoja
- Puu vaalenee ajan mittaan. Vaihtele huonekalun päällä olevien esineiden paikkoja, jotta siihen ei syntyisi tummia läikkiä
paikkoihin, joihin ei ole päässyt päivänvaloa.
- Kuivaa läikkyneet nesteet välittömästi.
- Älä koskaan aseta kuumia tai kosteita esineitä suoraan huonekalun pinnalle. Käytä aina alustaa.
- Vältä huonekalun sijoittamista lähelle lämmönlähdettä, kuten patteria. Puu voi kuivua lämmössä ja siihen voi syntyä
halkeamia.
- Koska suuret lämpötilaerot voivat vahingoittaa puumateriaalia, sisäkalusteita ei saa pitää ulkona.
- Varo sijoittamasta kovia ja teräviä materiaaleja suoraan huonekalun pinnalle, sillä niistä voi tulla naarmuja.
- Pyyhi pölyt kalusteen pinnasta säännöllisesti kevyesti kostutetulla liinalla. Kuivaa jälkeenpäin kuivalla rätillä tai käytä
mikrokuituliinaa.
- Käytä huonekalutassuja jalkojen alla suojataksesi lattiaa.
- Jos huonekalu vahingoittuu, ota yhteyttä huonekalumyyjään ja kysy neuvoa.

