Hooldusjuhend Voodrilauad

Kõik Thermory välisvoodrilauad läbivad
intensiivse termotöötluse ning ei vaja
ilmtingimata pinnaviimistlust. Thermory
värvitud voodrilaudade hooldamisel
järgi konkreetse toote hooldusjuhiseid.
Kasutades korrektseid paigaldus- ja
hooldusjuhiseid, saavutad kauni ja kestva
puitfassaadi.

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.

Vivid by Thermory harjatud ja värvitud voodrilaud,
C34 mänd. Elumaja Eestis
Foto: Terje Ugandi
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Kui soovid säilitada või muuta termopuidust
välisvoodri tooni:

Naturaalne katmata termopuit ei vaja erilist hooldust. Termopuidust voodrilauad on vastupidavad ja ilmastikukindlad
aastakümneid ka kõige nõudlikumates kliimatingimustes.
Tähtis on järgida õigeid paigaldus- ja hooldusvõtteid.

Juba värvi muutnud termopuidu originaaltooni taastamiseks
tuleb esmalt maha lihvida või harjata vana puidukiht. Järgmisena tuleb puit viimistleda UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne), mis aitab
soovitud toonil püsida nii kaua kui vastava viimistlustootega
see võimalik on. Termopuidu algse tooni taastamine on suur
töö. Lihtsam on puitvooder puhastada ja seejärel anda sellele uus välimus viimistledes laudise UV-kindla pigmenteeritud
viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne). See
nõuab palju vähem aega ja vaeva.

Kasutades termopuidust voodrilaudu siseruumides, naudid
kaunist sügavat puidutooni aastakümneid. Kui puit määrdub,
siis eemalda mustus ja tolm lapiga pühkides.
Kasutades termopuidust voodrilaudu välistingimustes,
muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul hõbehalliks.
See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja
võtab olenevalt UV-kiirguse mõjust aega mõnest kuust kuni
mõne aastani.
Arvestada tuleb, et puit on naturaalne looduslik materjal ning
tooni muutumine ajas võib olla ebaühtlane. Iga laud vananeb
omamoodi. Ning ka maja fassaadi eri küljed vananevad erinevalt, sõltuvalt päikese ja vihmavee langemisest laudisele.

Puitvoodri värvimuutuste vähendamiseks või välimuse
värskendamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid
UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits,
värv, mineraalõli jne).

Kui soovid saavutada aja jooksul halliks muutuvat puitu, kuid
samas edasi lükata puidu pragunemist, siis viimistle puit
värvitu õliga.
Kui soovid termopuitu toonida, kuid seejuures säilitada
kaunilt läbikumav puidupind, vali meelepärast värvi toonitud
UV-kindel puidukaitsevahend.
Katva ja tugeva värvipigmendi jaoks, vali termopuidule sobiv
puiduvärv ning korda värvimist vastavalt konkreetse värvi
juhistele.
Õli ja värvi võib kanda ainult puhastele, tasastele, tolmuta
pindadele.

Peale paigaldust

UV-kiirguse mõju töötlemata puidule

Termopuidu puhastamine:
Thermory Benchmark
termosaar

Thermory Benchmark
termomänd

Termopuitu võib pesta puidupuhastusvahendi ja sooja
veega. Suurema mustuse saab eemaldada mehhaaniliselt
(pesuhari jmt).
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 välisvoodrit?

Thermory Benchmark
termo radiata mänd

Soovitame puitfassaadi puhastada, kui see on määrdunud,
sammaldunud või on kogunenud pinnale muu mustus. Minimaalne hooldussagedus on üks kord aastas.
Kui soovid laudist katta õli või värviga, tuleb pind eelnevalt
puhastada ning jälgida, et viimistletav pind oleks kuiv.

Thermory Benchmark
thermokuusk

Soovitame kinni pidada õli- ja värvitootja poolsetest juhistest.
Pealekandmise ja kuivamise ajad võivad toodete lõikes olla
erinevad.
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Thermory Benchmark termosaarest voodrilauad peale
paigaldust. Mailda Loodusvilla Eestis
Foto Elvo Jakobson
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Õlitamata Thermory Benchmark termosaarest voodrilauad
ca 1 aasta möödudes
Hoone Taanis

Benchmark termo radiata mänd voodrilauad.
Jack’s Point maja Uus-Meremaal
Foto Sarah Rowlands Photography

Õlitamata Benchmark termomännist vooder ja katus ca
aasta peale paigaldust. Hoone Poolas
Foto ja distributsioon: Komplex Market

Radiata mänd on poorse pinnastruktuuriga, mistõttu tuleb pooride sulgemiseks voodrilauad enne välisfassaadile
paigaldamist viimistleda. Thermory Vivid7, Vivid10, Ignite5 ja
Ignite7 tootevalikus on tehases viimistletud termo radiata
männist voodrilauad, mille puhul järgi tootespetsiifilisi hooldusjuhendeid. Viimistelmata termo radiata männist voodrilauad tuleb enne välistingimustesse paigaldamist viimistleda
kõigist neljast küljest UV-kindla poore sulgeva õli või värviga.
Viimistlemist tuleb korrata regulaarselt ja enne viimistluskihi
maha kulumist. Termo radiata männist voodrilauad võib jätta
ka viimistlemata, kuid tolm ja muud õhus olevad osakesed
kinnituvad tõenäolisemalt loodusliku puidu poorsele pinnale.

Laudise viimistlemine:
1. Puhasta fassaad tolmust ja muust mustusest, kasutades
vett, pesuharja ning vajadusel puidupuhastusvahendeid.

5. Viimistlemiseks soovitame kasutada selleks ettenähtud
vahendit.

2. Viimistlemiseks peab fassaadipind olema puhas ja kuiv.

6. Kanna viimistlusvahend vastavalt tootjapoolsele juhisele
piki voodrilauda.

3. Suurem mustus, lahtine värv ning oksakohtadesse kogunenud vaik eemalda kraabitsaga.
4. Enne toonitud viimistlusvahendi kasutamist sega see
hoolikalt läbi ja testi tooni sobivust väikesel pinnal.

7. Soovitame kinni pidada konkreetse viimistlusvahendi
tootja poolsetest juhistest. Pealekandmise ja kuivamise ajad
võivad toodete lõikes olla erinevad.
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Thermory värvitud
voodrilaudade
hooldamine
Kui kasutad värvitud voodrilaudu kuivades sisetingimustes,
siis need ei vaja täiendavat hooldusvärvimist.

THERMORY VIVID SERIES
VIVID SILVERED
Vivid Silvered harjatud ja halliks toonitud
tooted ei vaja peale puhastamise
spetsiaalset hooldust, nende välimus
ühtlustub aja jooksul puidu loomuliku halli
tooniga.

Soovitame Vivid Silvered puitfassaadi mitte üle värvida, vaid
lasta voodril vananeda loomulikult. Kui aga soovid selle välimust siiski muuta või värskendada, siis võid voodrilauad lihtsalt üle värvida termopuidule sobiliku välisvärviga. Enne kogu
fassaadi ülevärvimist, katseta värvitooni sobivust väiksemal
pinnal ning järgi Thermory hooldusvärvimise juhiseid.
Kui seinale on kogunenud mustus või see on määrdunud,
puhasta pind vee ja pehme harjaga.

Vivid Silvered-light

Vivid Silvered-dark

Vivid Silvered-light
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VIVID OPAQUE
Vivid Opaque voodrilauad on kaetud
täiskatvate viimistlusvahendiga.
Hooldusvärvimist soovitame teha siis,
kui voodrilaua värvikiht on aja jooksul
kulunud ja välimus on ebaühtlane,
kuid mitte harvem kui:
Vivid Opaque 10 voodrilaude hooldusvärvimine teosta siis,
kui värvikiht on hakanud maha kuluma ning fassaadi välimus on muutunud ebaühtlaseks või vähemalt iga 10 aasta
möödudes. Kasuta veebaasil Opaque ehk täiskatvat värvi,
mis sobib termopuidule.
Vivid Opaque 15 voodrilaude hooldusvärvimine teosta siis,
kui värvikiht on hakanud maha kuluma ning fassaadi välimus on muutunud ebaühtlaseks või vähemalt iga 15 aasta
möödudes. Kasuta veebaasil Opaque ehk täiskatvat värvi,
mis sobib termopuidule.

Vivid Opaque termokuusk voodrilauad. Puhkemajad Hollandis
Foto ja distributsioon InterFaca
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VIVID TRANSLUCENT 7
Vivid Translucent
voodrilauad on
kaetud poolkatva
viimistlusvahendiga.
Hooldusvärvimist soovitame
teha siis, kui voodrilaua
värvikiht on aja jooksul
kulunud ja välimus on
ebaühtlane, kuid mitte
harvem kui 7 aasta
möödudes.
Viimistlemiseks vali Semi Translucent
(poolkattev) veebaasil värv vastavalt
fassaadi toonile
Vivid Translucent 7 Brown. Eramaja Eestis
Foto Aivo Kallas

IGNITE BY THERMORY
Hooldusvärvimist soovitame teha siis, kui
voodrilaua värvikiht on aja jooksul kulunud
ja välimus on ebaühtlane, kuid mitte
harvem kui:

Ignite 5 puhul 5 aasta möödudes, veebaasil värviga Semi
Translucent (poolkattev) must.
Ignite 7 puhul 7 aasta möödudes, veebaasil värviga Opaque
(täiskattev) RAL9005.
Kattes lauad uuesti musta värviga, säilib puidu põletatud
pinna efekt.

Ignite 5 termokuusk
voodrilauad. Eramaja USAs
Foto Jeffrey A. Davis

Hooldusjuhend

Voodrilauad

DRIFT BY THERMORY
Drift by Thermory voodrilaudade välimine
külg on harjatud ning tehases värvitud,
et luua taaskasutatud puidu välimus ning
jäljendada voodrit, mida on aastate jooksul
erinevates värvitoonides viimistletud. Aja
jooksul kuluvad need toonid maha ning
vooder muutub välimuselt veelgi enam
vana taaskasutatud puidu sarnaseks.
Värvikihi kuludes ilmuvad laudise pinnale
erinevad toonid, seetõttu pole Drift
voodrilaudade värvimine vajalik ega ka
soovitatav. Kuna hooldusvärvimine ei ole
nõutav, siis ei ole Drift toodete puhul välja
toodud ka hooldusaastate numbrit.
Drift sarja toodete taaskasutatud puidu välimus muutub ajapikku veelgi silmatorkavamaks. Kulumine, värvimuutused ja
värvi väikeste osakestena koorumine on loomulik ning tekib
puidu kokkupuutel väliskeskkonna elementidega ja neid ei
peeta toote defektideks.
Drift puitfassaadi puhul on tähtis pinda puhastada - kui seinale on kogunenud mustus või see on määrdunud, puhasta
pind vee ja pehme harjaga.
Soovitame Drift puitfassaadi mitte üle värvida, vaid lasta
voodril vananeda loomulikult. Kui aga soovid selle välimust
siiski muuta või värskendada, siis võid voodrilauad lihtsalt
üle värvida termopuidule sobiliku välisvärviga. Enne kogu
fassaadi ülevärvimist, katseta värvitooni sobivust väiksemal
pinnal ning järgi Thermory hooldusvärvimise juhiseid.
Peale paigaldust

Drift Platinum

Drift Black Pearl

Drift Smoked Brandy

Drift Sandy Pearl

Drift Natural

Drift Platinum ja Sandy Pearl voodrilaud. Eramaja Eestis
Foto Aivo Kallas
UV-kiirguse mõju viimistletud puidule 3 aasta
möödudes, maja lõunapoolsel küljel Eestis
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Õlitatud Thermory Benchmark termosaarest voodrilauad. Restoran NOA Eestis
Foto Elvo Jakobson

THERMORY ÕLITATUD VOODRILAUAD
Thermory õlitatud voodrilauad on kaetud
tumepruuni või helepruuni Thermory õliga.
Hooldusõlitamist soovitame teha siis, kui
voodrilaua õlikiht on aja jooksul kulunud
ja välimus on muutunud ebaühtlaseks,

kuid mitte rohkem kui 3 aasta pärast.
Viimistlemiseks soovitame valida
tumepruuni või helepruuni Thermory õli.
Eeldatav õli kestvus on 1–3 aastat, sõltuvalt
fassaadi asukohast ja kliimatingimustest.

Kuidas teostada hooldusvärvimist?
1. Puhasta fassaad lahtisest värvist, tolmust ja muust mustusest, kasutades vett ja pesuharja.

5. Kanna viimistlusvahend vastavalt tootjapoolsele juhisele
piki voodrilauda.

2. Viimistlemiseks peab fassaadipind olema puhas ja kuiv.

6. Soovitame kinni pidada konkreetse viimistlusvahendi
tootja poolsetest juhistest. Pealekandmise ja kuivamise ajad
võivad toodete lõikes olla erinevad.

3. Enne toonitud viimistlusvahendi kasutamist sega see
hoolikalt läbi ja testi tooni sobivust väikesel pinnal.
4. Viimistlemiseks soovitame kasutada selleks ettenähtud
vahendit.
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