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Kõik Thermory terrassilauad läbivad
intensiivse termotöötluse ning ei vaja
ilmtingimata pinnaviimistlust. Kasutades
korrektseid paigaldus- ja hooldusjuhiseid,
saavutad kauni ja kestva termopuidust
terrassi.

Termotöötlemine on puidu naturaalse väärindamise viis. 
Kemikaalidevaba termotöötlus muudab puidu erakordselt 
vastupidavaks ja stabiilseks, puit saab kauni sügava tooni 
ning esile tuleb selle loomulik ilu. 

Vastupidiselt kemikaalidega immutamisele väärindab 
termotöötlemine puitu läbinisti, mitte ainult selle pealispinda. 
Seetõttu kestavad Thermory tooted kaua ka välistingimustes. 

Õlitamata Thermory Benchmark termosaarest terrass 
mõned kuud peale paigaldust
Eramaja Eestis
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Termopuidu puhastamine:    
       
 
Termopuitu võib pesta puidupuhastusvahendi ja sooja 
veega. Suurema mustuse saab eemaldada mehhaaniliselt 
(pesuhari või terrassipuhastusmasin).

Loputamiseks on hea kasutada pihustusotsaga aiavoolikut, 
millele vali pehme surve ja proovi eelnevalt väikesel 
pinnal. Tugev veejuga võib rikkuda puitmaterjali ja muuta 
puidupinna visuaalselt ebaühtlaseks. 

Millal hooldada terrassi?    
       
 
Soovitame terrassi puhastada regulaarselt.

Terrassi hooldus tee enne hooaja algust.

Õlitatav pind peab olema kuiv ning ka töö teostamist 
soovitame teha kuiva ja pigem sooja ilmaga. 

Väldi õlitamist tugevalt tuulise või liiga kuuma ilmaga, sest  
siis kuivab õli liiga kiiresti ning ei jõua imbuda. 

Soovitame kinni pidada õlitootja poolsetest juhistest. 
Pealekandmise ja kuivamise ajad võivad toodete lõikes     
olla erinevad.

Kui soovid säilitada või muuta 
viimistlemata termopuidu tooni:   
       

Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni 
taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid 
UV-kindla pigmenteeritud mineraalõliga. Orgaaniliste õlide 
kasutamist ei soovitata välitingimustes ja niisketes ruumides, 
kuna need sisaldavad aineid, mis on toitumisallikaks 
bioloogilistele organismidele, nagu bakterid, hallitus jne.

Kui soovid saavutada aja jooksul halliks muutuvat puitu,   
kuid samas edasi lükata puidu pragunemist, siis viimistle  
puit värvitu õliga.
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Termotöödeldud puit ei vaja tingimata 
pinnatöötlust.

Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory 
toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess 
käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab 
olenevalt UV-kiirguse mõjust aega mõnest kuust kuni mõne 
aastani. 

Küll aga takistab regulaarne viimistlemine puidu lõhenemist, 
tagab vee ja mustuse hülgavuse ning loob visuaalselt 
ühtlase tooni. 
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Õlitamata Thermory Benchmark termosaarest 
terrass 1 aasta möödudes

Peale terrassi paigaldamist on oluline hoida 
terrassi pind puhas lehtedest, okastest 
ja muust niiskust hoidvast prahist, mis 
soodustavad hallituse teket. 

Lilleväetised, kodukeemia, grillimisest tekkivad pritsmed, vein 
ja maitseained võivad jätta pinnale plekke. Koeraküünised, 
kõrged kontsad ja muu elutegevus võivad terrassilaudu 
kriimustada. Enamik neist tuhmuvad aja jooksul ning muutu-
vad vähem märgatavaks. Sügavamad kriimustused ja plekid 
saab eemaldada kerge lihvimisega. Lihvides õlitatud terrassi, 
tuleb peale kanda uus õlikiht. 

Regulaarne hooldus ja õlitamine värskendab terrassi ilmet 
ja lihtsustab selle puhastamist. Hoolduse sagedus sõltub nii 
kliimast, terrassi paigutusest tuulte, päikese ja vihma suhtes, 
kasutuse intensiivsusest kui ka kasutatavast õlist. Tavaliselt 
on kord aastas õlitamine piisav pinna ilmastikukindluse ja 
tooni säilitamiseks.
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Kui oled otsustanud terrassi õlitamise 
kasuks, puhasta eelnevalt terrassipind ning 
järgi hooldustoodete kasutusjuhendit. 

1. Eemalda terrassilt mööbel ja muud esemed.   

2. Kui terrassi serva läheduses on taimed või muru, siis kata 
need kinni, et puhastusvahendid või õli neid ei rikuks.

3. Puhasta terrass tolmust, liivast ja muust mustusest, 
kasutades vett, pesuharja ning vajadusel puidupuhastus- 
vahendeid. 

Kui terrass on kaua hooldamata ja kattunud samblaga, 
tuleb sammal eemaldada vee ja mehhaaniliste vahen-
ditega (küürimishari, terrassipuhastusmasin vmt). 

Kui terrassile satuvad rasva või muud toidu plekid, soovi-
tame need eemaldada võimalikult kiirelt puidupuhastus-
vahendi ja veega. 

4. Õlitatav pind peab olema puhas ja kuiv. 

5. Toonitud õli puhul soovitame enne terrassi õlitama asu-
mist segada terrassiõli hoolikalt läbi ja testida tooni sobivust 
väikesel pinnal. Kui kasutada on vaja mitu purki terrassiõli, siis 
sega need enne tööle asumist korralikult kokku, et tagada 
ühtlane värvitoon. Sega õli aeg-ajalt ka õlitamise käigus. 

6. Õlitamiseks soovitame kasutada selleks ettenähtud       
vahendit (nt pintsel, svamm, mopp). Järgi alati õlitootja 
täpsemaid juhiseid.

7. Kanna õli õhukese kihina piki terrassilauda. Kui õli saab 
korraga liiga palju, siis see ei imendu korralikult ning tulemus 
jääb laiguline. Alusta laua servast ning õlita ühe laua kaupa, 
kuid kogu pind korraga, et ei jääks näha jätkukohti. Väldi 
õliloikude teket ja kuivata liigne imendumata õli enne kui see 
pinnale kuivada jõuab.

Rihveldatud terrassilaua puhul jälgi, et laua soontesse ei 
jääks paksu õlikihti. Eemalda üleliigne õli lapiga.

8. Tavaliselt piisab ühest kuni kahest õlikihist, kuid kaua 
hooldamata terrassi puhul võib vaja minna kahte kihti. 

9. Kui õli on korralikult kuivanud, säti terrassimööbel taas 
paika ning naudi vaadet! 

Mõne mineraalõliga kasutatavad käsnad ja mopid võivad 
pärast kasutamist iseenesest süttida. Järgi õlitootja soovitusi 
ning kõrvalda kasutatud töövahendid kindlasse kohta.  
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