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PIHA

PINTAKÄSITELLYT RIMAT, AITALAUDAT JA KAIDELANKUT
Pintamaalatuilla pihanrakentamistuotteilla on helppo luoda uutta ilmettä
pihaan ja puutarhaan. Aidat, kaiteet, katokset ja näkösuojat paitsi lisäävät pihan
viihtyisyyttä parantavat myös sen turvallisuutta.
Säleikkörimat ja aitalaudat valmistetaan kuusipuun sydäntavarasta ympärihienosahattuna, kaikki kulmat pyöristettynä. Kaidelankku on ympärihöylätty.
Kaikki pihanrakentamistuotteet on pohja- ja pintamaalattu kertaalleen 4 sivulta
ja saatavana kaikissa ulkomaalivärikartan sävyissä.

PROFIILIT
SÄLEIKKÖRIMA
42x42/32

SÄLEIKKÖRIMA
28x45/30

SÄLEIKKÖRIMA
40x42

SÄLEIKKÖRIMA
28x68

AITALAUTA
20x95, 20x120

KAIDELANKKU
45x145

LAATUMÄÄRITYKSET
Pinta

Hienosahattu pinta on tehty kuivatusta sahatavarasta vannesahalla halkaisemalla tai höylän karhennusterällä.
Halkeamat
Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä,
hiushalkeamia. Puutavarakappaleen päissä sallitaan lyhyt läpimenevä halkeama.
Hyönteisvahingot Ei sallita.
Koro ja kaarnaroso Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää.
Laho
Ei sallita.
Lyly
Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhouslautojen kiinnittäminen olennaisesti vaikeudu.
Oksalohkeamat
Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm:n suuruisia.
Oksanreiät
Ei sallita.
Oksat
Sallitaan oksia, joiden koko on enintään puolet
laudan leveydestä. Oksien tulee olla suurimmaksi
osaksi kiinteitä.
Paikat
Ei sallita.
Pihkakolot
Sallitaan vähäisessä määrin. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Sinistymä
Ei sallita.
Sormijatkokset
Sallitaan.
Sydänjuova
Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään
puolet puutavaran pituudesta.
Värivika
Ei sallita.
Maalit ja valmistaja Pohjamaali Teknol 1881 on hapettamalla kuivuva,
vesiohenteinen alkydimaali, joka sisältää puunsuoja-ainetta. Pintamaali Nordica Eko 3330 on
vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihimmeä
ulkomaali, jonka säänkestävyys on erinomainen.
Kuultava Teknol 1888 on vesiohenteinen alkydipohjainen pintakäsittelyaine, joka sisältää puun
homehtumista ja sinistymistä estäviä aineista.
Maalien valmistaja on Teknos Oy, jolla on sertifioitu
ISO 9001 laatujärjestelmä.
Maalin määrä
Pohjamaalin määrä on vähintään 40 µm ja pintamaalin määrä on vähintään 40 µm kuivaa maalikalvoa.
Taulukko osoittaa virheiden sallitun koon ja määrän
kappaleen huonoimmalla 1 m:n pituisella osalla.

PAKKAUS
Pihanrakentamistuotteet on pakattu niin, etteivät ne joudu
kosteuden tai lian vahingoittamaksi kuljetuksen aikana.
Jokaisessa paketissa on pakettikortti, josta ilmenee käytetty
puuraaka-aine, maali, maalauslaatuluokka, maalin määrä,
maalin sävy ja maalausajankohta. Lisäksi mukana on tieto
tuotteen päälle soveltuvista maaleista ja suositus siitä, miten
maalausta jatketaan työmaalla. Pakettikortissa on myös ohjeet siitä, miten toimitaan, jos valmiiksimaalausta ei pystytä
tekemään heti asennuksen jälkeen, esimerkiksi huonojen
sääolojen takia.

ASENNUSOHJE
Tuotteen asennusohjeita löytyy osoitteesta: www.puuinfo.fi
Virheellistä tuotetta ei saa asentaa.

TILAUSOHJE
Pihanrakentamistuotteita tilattaessa tulee ilmoittaa
seuraavat asiat:
- poikkileikkausmitat (paksuus x leveys) ja profiili
- maalin värisävy ja maalattavat pinnat
- pintojen työstötapa (höylätty, hienosahattu, sahattu)
- muut tiedot (merkki tms.)

Valmistus ja tekninen neuvonta: US Wood Oy / Jäsperintie 6, 46800 MYLLYKOSKI
Puh. 010 821 2500, fax 010 821 2550 / E-mail: etunimi.sukunimi@uswood.fi

TUOTEVASTUU
Pihanrakentamistuotteiden valmistaja on tuotevastuulain
mukaisessa vastuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan
enintään 5 % heikompaa laatuluokkaa. Toimitusmäärän sallitaan ylittyvän 10 % tilausmäärästä.

SISÄINEN LAADUNVARMENNUS
Valmistajalla on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifikaatti ulkoverhouslautojen teolliselle pohjamaalaukselle. Yrityksessä varmennetaan jokaisen pihanrakennustuotteen valmistuksen ja maalauksen laatu.

KULJETUS JA VARASTOINTI
Pihanrakentamistuotteet tulee kuljettaa ja säilyttää kuivana
ja vedeltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin
järjestetty. Puu ei saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. Pihanrakentamispaketteja saa varastoida enimmillään neljä pakettia päällekkäin.

JATKOKÄSITTELY
Tuotteen jatkokäsittelyohjeet: www.uswood.fi

YMPÄRISTÖ
Tuote on valmistettu PEFC-sertifioiduista metsistä hankituista raaka-aineista ja maalattu vesiohenteisilla maaleilla.
Hukkapalat voi hävittää polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikalle talousjätteiden seassa.

Tukkumyynti: Puumerkki Oy
Myynti: Puu- ja rakennustarvikeliikkeet

Lisätietoja:
www.uswood.fi

