
Puukalusteiden ja kesäkalusteiden hoito-ohjeet   

Puu tarvitsee luonnostaan hoitoa. Seuraamalla alla olevia ohjeita saat kalusteistasi iloa monen vuoden 
ajan. Vaikka puu olisikin käsitelty hoitoaineella, silti lian kertyminen pinnalle ja kosteus saattavat 
aiheuttaa pintahomeen muodostumista. Suojaa siis kalusteet lialta ja sään vaikutuksilta esimerkiksi 
KATOKSEN ALLA TAI SUOJAPEITTEELLÄ Älä koskaan peitä kosteita tai märkiä kalusteita ja vältä suoraa 
maakosketusta. Huomaa, että puun halkeilu on normaali puun ominaisuus, johon vaikuttavat 
lämpötilan-ja kosteudenvaihtelut, varsinkin ulkokäytössä voimakkaammin. Edellä mainitut asiat voivat 
vaikuttaa myös puun vääntymiseen, joka on myös puun ominaisuus.Tuote on valmistettu havupuusta, 
joten pihkaantumista voi esiintyä varsinkin oksien kohdalla, joka ilmenee lähinnä kellastumisena.    

Puhdistus: miedolla puhdistusaineliuoksella. Kuivaus puhtaalla ja kuivalla liinalla.   

Hoito: Ulkokalusteiden käyttöaikää voi pidentää yksinkertaisella ja SÄÄNNÖLLISELLÄ HOIDOLLA.Pyri 
pitämään kalusteet puhtaina ja kuivina. Värin muuttuminen, pienet halkeamat ja kuiva pinta ovat 
merkkejä uudelleenkäsittelyn tarpeesta. Säännöllinen, noin 1 – 2 kertaa vuodessa tapahtuva käsittely 
vesiohenteisella puunsuoja - aineella suojaa kalusteita kulumiselta. Tämä ulkokaluste on käsitelty 
ympäristöystävällisellä petsillä ja kosteudenestolakkalla, jotka siis ovat veisohenteisia. Kysy 
uudelleenkäsittelyä varten ohjeita maalikaupasta.  Säilytys: Säilytä ulkokalusteet mieluiten kuivassa ja 
viileässä sisätilassa. Jos säilytät niitä ulkona, säilytä ne kallellaan vedenkestävän peitteen alla. Varmista, 
että ilma pääsee kiertämään peitteen alla, jotta kalusteet eivät kostu ja homehdu.  

 

Care instruction for wooden furniture and garden furniture  

Wood products require maintenance to stay looking  good. If you follow the instructions below, you´ll be 
able to enjoy your garden furniture for many years to come. Wood as organic material is susceptible to 
various weather conditions such as moisture, dryness, sun and wind, and therefore may become dull, 
faded and damaged . Although our furniture is treated with a wood protection agent , however dirt and 
moisture can cause mould on the surface of the furniture. Therefore, protect your furniture from dirt 
and weather, putting it under the roof or use protective coverings. Never cover the wet furniture and 
keep your furniture away from direct contact with a damp or wet ground.  

We would like to draw your attention to the fact that splitting is a normal characteristics of wood caused 
by fluctuation in temperature and moisture. In outside conditions these changes are greater. The above 
mentioned factors may also cause twisting of wood which is also a normal characteristics. The product is 
made of conifer, as a result there may occur tree sap on knots which may turn yellowish in the course of 
Time. Cleaning: With a mild soapy solution. Wipe dry with a clean and dry cloth.  

Maintenance: With simple, regular maintenance your outdoor furniture will last longer. Try to keep the 
furniture clean and dry. Colour changes, small cracks and a dry surface are signs that it is time to re-glaze 
your furniture. You can easily protect your furniture against wear and tear by reglazing it on a regular 
basis, about 1-2 times a year. This outdoor furniture is processed with an environmentally friendly stain 
and waterproof wax. Both are water-based. For maintenance please ask for instructions in a paint shop.   
Storing: If possible, store your outdoor furniture in a cool, dry place indoors. If you need to store the 
furniture outdoors, tilt it and cover it with water repellent covers. Allow air to ventilate, to avoid 
moisture and mould.  


