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Puuterassi kuntoon
Terassi on suosittu paikka kesäkaudella. Käyttö
kuluttaa terassia, mutta myös sään vaihtelut
näkyvät sen pinnoilla. Huoltamalla säännöllisesti terassin puupinnat, terassi kestää kulutusta
paremmin ja on viihtyisämpi.
Terassi on syytä käsitellä säännöllisin väliajoin
öljyllä tai kuullotteella, jotta puupinta pysyisi siistinä
ja kestävänä. Moni kokee huollon työläänä, mutta
valitsemalla oikeanlaiset, ergonomiset ja laadukkaat
työvälineet, terassin käsittely helpottuu ja lopputulos
on paras mahdollinen.

Näin huollat puuterassin:
1. Rajaa
Suojaa terassin ympärillä oleva kasvillisuus muovilla.
Käytä ulkokäyttöön tarkoitettua teippiä kiinnittäessäsi
suojan.
2. Puhdista
Kaikkien käsiteltävien pintojen tulee olla puhtaat.
Pinnat on hyvä pestä pesuharjalla ja siihen tarkoitetulla
aineella. Käyttämällä jatkovartta työ helpottuu huomattavasti. Jos pinnoilla on hometta, on syytä käyttää
homeenpoistoainetta. Pinnat huuhdellaan huolellisesti
vedellä ja annetaan kuivua ennen jatkoa.
3. Hio
Puupinnat, kuten myös laudoituksen päätyjen terävät
reunat, tikkuiset ja muut epätasaiset kohdat esimerkiksi
ruuvien ympäriltä hiotaan puhtaiksi liasta. On hyvä
käyttää hiomatyövälinettä, jonka voi kiinnittää jatkovarteen työn helpottamiseksi. Hiomakorkki ja -paperi
sopivat reunojen ja pienempien pintojen hiomiseen.
Hiotut pinnat on hyvä puhdistaa huolellisesti joko imurilla tai pölyharjalla ennen käsittelyä.
4. Käsittele
Puuterassin käsittely on ajankohtainen loppukeväästä
tai heti alkukesästä, jotta puu on tarpeeksi kuiva ja
viileä. Käsittelyä suorassa auringon paisteessa on syytä
välttää, jotta öljy tai kuullote ei kuivu ennen kuin se on
kunnolla imeytynyt puuhun. Liian myöhään illalla ei
myöskään kannata aloittaa, koska kaste voi kostuttaa
pinnan ennen kuin se ehtii kuivua.

Suosittelemme terassin käsittelyyn Anzan uutta terassityynyä. Terassityyny on suunniteltu käytettäväksi
esimerkiksi puuöljyn ja kuultovärin
levittämiseen. Leveällä tyynyllä
käsittelee yhdellä kertaa
kaksikin lautaa, mikä tekee
työstä nopeampaa kuin tavallisella
harjalla tai telalla. Selkä ja olkapäät
säästyvät käyttämällä jatkovartta.
Pitkällä patterisiveltimellä terassin
hankalat ja kapeat kohdat on helppo käsitellä.
Terassin pinnat on syytä käsitellä säännöllisin väliajoin,
jotta puupinta pysyisi siistinä ja kestävänä.

Lisää ohjeita ja vinkkejä: anza.fi, cel.fi ja folsen.eu
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Tuotteet puuterassin huoltoon:

PUHDISTUS
Kulutusta kestävä Anzan pesuharja keinoharjaksella. Soveltuu
lipeän, levän ja homeen poistamiseen. Ergonominen varsi.
Hinta noin 26 euroa. Pesuharja on helppo käyttää Anzan jatkovarrella.
Folsen Perfect edge outdoor -maalarinteippi soveltuu erityisesti
erilaisiin ulkotöihin mahdollistaen helpon ulkotiloissa tapahtuvan
irrottamisen. Hinta alkaen 7,50 euroa.

HIONTA
Anzan nivelletty hiomatuki koukku- ja silmukkakiinnityksellä.
Voidaan käyttää sekä tavallista hiekkapaperia että hiomapaperia
koukku- ja silmukkakiinnityksellä. Hinta noin 25 euroa.
Anza-jatkovarsi tekee työstä ergonomisempaa ja on etenkin
terassia huollettaessa tarpeellinen. Hinta alkaen 18 euroa.

KÄSITTELY
Anza-terassityynyllä terassin käsittely on helppoa ja nopeaa. Terassityyny on suunniteltu käytettäväksi esimerkiksi puuöljyn ja kuultovärin
levittämiseen. Leveällä tyynyllä käsittelee yhdellä kertaa kaksikin lautaa, mikä tekee työstä nopeampaa kuin tavallisella harjalla tai telalla.
Käyttämällä jatkovartta säästää selkää ja olkapäitä. Hinta alkaen 14 euroa.
Anzan Elite pitkä patterisivellin soveltuu ulkoseinien, terassien, sisäseinien, kattojen ja lattioiden maalaamiseen. Hinta alkaen 10 euroa.
CEL puuöljy- ja öljypohjasivellin soveltuu terassien lisäksi myös ulkoseinien ja -kalusteiden öljyämiseen. Hinta alkaen 12 euroa.

Anza-, CEL- ja Folsen-tuotteita on myynnissä hyvin varustelluista rautakaupoista kautta maan.
Kaipaatko lisätietoa tai haluat tuotteita testatatavaksi? Ota yhteyttä:
Inger Tallqvist, PerPR, 0400 199 438, inger@perpr.fi.
Janne Ranta, C.E. Lindgren, 050 371 8815 janne.ranta@celindgren.fi
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa perpr.fi.
Oy C.E. Lindgren AB
Vuonna 1881 perustetulla Oy C.E. Lindgren AB:lla on pitkät perinteet maalaustyövälineiden valmistuksessa. Porvoon kaupungissa toimivan perheyrityksen
toimialaan kuuluvat myös rakennustyövälineet, erikoisharjat ja muovimäkituotteet. C.E. Lindgenin työvälinetuotemerkit ovat siveltimiin ja muihin maalaustyövälineisiin erikoistunut CEL ja rakennustyövälineisiin erikoistunut E. Vuorio. C.E. Lindgren edustaa Suomessa maalaustyövälinevalmistajaa Anza AB:ta.
Edustamme Suomessa myös maalaustyövälinevalmistajaa Anza AB:ta sekä teippejä ja suojamuoveja valmistavaa Folsenia. Löydät tuotteemme lähes
kaikista rautakaupoista ympäri maan.

