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TEKNISIÄ OHJEITA JA HOITO-OHJEITA
METALLISET OSAT:
Sinkityt teräsosat
Sinkityillä teräsosilla on optimaalinen korroosiosuoja. Niissä on sinkille tyypillinen pintarakenne, toisinaan yhdistettynä kevyesti aaltoilevaan pintaan.
Kyseessä ei ole virhe vaan tyypillinen pintaominaisuus, jonka voimakkuuteen mm. terässekoite vaikuttaa. Sinkityt pinnat muuttuvat lyhyessä ajassa
mattaharmaaksi ja pysyvät sellaisina.
Maalatut teräsosat
Sinkityt teräsosat maalataan toiveen mukaan. Tavallisesti käytetään kaksikomponenttista PUR-lakkaa. Pinnan intensiivisen esikäsittelyn ansiosta saavutetaan optimaalinen pysyvyys. Mikäli väripinta kuitenkin esimerkiksi mekaanisen haitan vuoksi vahingoittuu, saattaa siitä seurata vahinkoa. Tämän
takia vahingot tulisi korjata varhain sopivalla lakalla. Toiveen mukaan suurin osa tuotteista on saatavana myös jauhemaalattuina.
Ruostumattomat teräsosat
Teräsosat valmistetaan osittain ruostumattomasta teräksestä. Tuotteesta riippuen pinta hiotaan (ei kiilloteta). Pinta on tällöin hieman kiiltävä ja myös
helppohoitoinen. Jotkut osat ovat pyynnöstä saatavana myös lasipuhalletulla pinnalla.
PUISET RAKENNUSOSAT:
Douglaskuusi
Douglaskuusta kasvatetaan Saksassa jo joidenkin vuosien ajan enenevässä määrin. Puu on erityisen lujaa ja kestävää. Se on kuitenkin taipuvainen
valuttamaan pihkaa. Oksakohdat kuuluvat puulajiin.
Iroko (FSC-kovapuu)
Trooppinen puulaji iroko on monen asiakkaan toive, kun tarvitaan pitkäikäisyyttä ja säänkestävyyttä. Se on ulkotiloissa monikäyttöinen, sillä sitä on
hyvin tarjolla myös leveisiinkin osiin ja sillä on monia hyviä ominaisuuksia. Iroko on myös ilman puunsuojaa hyvin säänkestävä ja harmaantuu muutamassa kuukaudessa. Pyydäthän FSC-sertifioitua kovapuuta erikseen.
Käsittelemättömät puuosat
Jo muutaman kuukauden kuluessa käsittelemättömän puupinta muuttuu hopean harmaaksi. ”Patina” suojaa puun sisäosia sään vaikutuksilta.
Käsittelemättömän puun kestävyys riippuu paljon penkin sijainnista ja käytetystä puulajista. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kosteus ei vahingoita puuta, mikäli se voi säännöllisesti myös kuivua.
Kuultomaalatut puuosat
Puuosat voidaan käsitellä puunsuojamaalilla. Jotta pinta säilyisi moitteettomana, jälkikäsittely tulee tehdä vuosittain, mieluiten keväisin. Tällöin
puuosat tulisi puhdistaa miedolla saippualiuoksella, hioa ja maalata kahdesti. Voidaan käyttää kaikkia yleisesti käytössä olevia kuultomaaleja.
Tietyistä kriittisistä lisäaineista luopuminen on aiheuttanut sen, että kuultomaalien säilyvyys ei ole enää yhtä pitkä kuin vielä vuosia sitten.
Merkittävä saavutus luonnon suojelun kannalta ja hinta, jonka mielellään maksamme.
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