TÄRKEITÄ TIETOJA JA OHJEITA – LUE ENNEN ECOFURN® -TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA:
EcoFurn® on rekisteröity tavaramerkki, ja valmistajan virallinen internet-sivu on osoitteessa
www.ecofurn.eu
EcoFurn® -kalusteet valmistetaan umpipuusta. Puu on luonnonmateriaali, joten jokainen kaluste
ja kalusteen osa on yksilöllinen sävyltään ja kuvioiltaan. Joissakin puulajeissa värivaihtelu voi olla
suurempaa. Puulla on myös muita luonnonmateriaaleille tyypillisiä ominaisuuksia, joita
synteettisillä materiaaleilla ei ole. Puu reagoi käyttöympäristöönsä (mm. kosteus ja lämpötila) ja
ajoittain ilmenevät halkeamat tai muut muutokset rakenteessa ovat täysin normaaleja.
Käsiteltyjen puukalusteiden uudelleenkäsittelyn tarpeeseen ei ole yksiselitteistä ohjetta. Käsittelyn
tarve riippuu monesta seikasta, kuten sääoloista, käyttöpaikasta ja käytön määrästä. Kalusteet on
pidettävä puhtaina ja mahdolliset epäpuhtaudet poistettava viipymättä huolellisesti, sekä
tarkistettava pintakäsittelyn tarpeellisuus.
Lehtikuusi soveltuu käytettäväksi ilman pintakäsittelyaineita myös ulkona. Muista puulajeista
valmistetut, käsittelemättöminä toimitetut tuotteet (esim. tervaleppä, mänty) on käsiteltävä
käyttötarkoituksen mukaan, ja käsittely on uusittava tarvittaessa.
Puhdistus on erittäin tärkeä osa puukalusteen huoltoa sekä käyttökauden aikana että
varastoitaessa ja käyttöön otettaessa. Lika ja muu ylimääräinen aines (esim. siitepöly, saasteet,
noki, lintujen jätökset) on hyvä poistaa tarpeen mukaan sekä käsitellä puu tarvittaessa uudelleen.
Kalusteita ei saa laittaa säilöön likaisina. Paras paikka varastointiin on viileä ja kuiva tila, ei
kuitenkaan puuliiteri. Jos kalusteisiin kuitenkin on jäänyt jotain ylimääräistä, joka on pinttynyt tai
pintaan on ilmestynyt ei-toivottua kasvustoa, tulee puupinta puhdistaa pehmeällä harjalla ja/tai
tarkoitukseen soveltuvalla puhdistusaineella, tarvittaessa homeenpoistoaineella. Mikäli ongelma
ei poistu, on pinta hiottava hiomapaperilla (esim. 120 tai muu ko. puulaadulle sopiva) ja sen
jälkeen öljyttävä tai maalattava (tuotteesta riippuen). Työskentele aina puun syyn suuntaisesti.
Puhdistukseen ja uudelleenkäsittelyyn löytyy rautakaupoista ja internetistä (esim. www.puuinfo.fi)
hyviä ohjeita.
Havupuusta valmistetuissa kalusteissa (mm. mänty ja kuusi) pihkan esiintyminen on mahdollista,
joskin harvinaista. Tehtaamme laadunvalvonta valikoi tuotteiden valmistukseen käytettävän puun
niin, että pihkaa esiintyy valmiissa tuotteissa hyvin harvoin. Lämpö, esimerkiksi pitkäaikainen
suora auringonpaiste tai saunan lämpö, voi edesauttaa pihkan esiintymistä. Tummat värit
lämpenevät auringossa erityisesti. Jos pihkaa esiintyy, se voidaan poistaa esim. bensiinillä. Lisää
ohjeita pihkan poistoon löytyy rautakaupoista ja internetistä.
Puu elää lämpötilojen ja kosteuden vaihteluiden mukana, pienet muutokset ja hiushalkeamat ovat
luonnollisia. Kalusteiden huolellinen puhdistus ja öljyäminen tai muu pintakäsittely tarpeen
mukaan pidentävät tuotteiden käyttöikää ja pitävät ne kauniina ja miellyttävinä käyttää.
Suosittelemme öljyttyjen kalusteiden uudelleenkäsittelyä riittävän usein tarpeen mukaan
hyvälaatuisella, ulkokäyttöön soveltuvalla kirkkaalla tai sävytetyllä puuöljyllä.

Huomaa myös, että puu ei ole läpivärjätty. Mikäli puuhun ilmestyy puun elämisestä johtuvia
luonnollisia hiushalkeamia, puun alkuperäinen väri näkyy näissä halkeamissa. Niihin voi
halutessaan töpötellä värillistä puuöljyä.
Käyttämämme aito Siperian lehtikuusi on ainoa materiaali, jota ei ole öljytty eikä sitä tarvitse öljytä
puun suojaamistarkoituksessa. Se harmaantuu kauniin luonnollisesti vuosien saatossa.
Lehtikuusituotteet on pestävä vettä ja harjaa käyttäen pari kertaa vuodessa tai tarvittaessa
useammin. Lehtikuusituotteen voi öljytä, jos haluaa muuttaa puun luonnollista väriä.
HUOM! Pintakäsitellyt, etenkin tummiksi öljytyt kalusteet on hyvä koota suojaavan alustan (esim.
pakkauslaatikon) päällä käsineitä käyttäen. Tummaväriset tuotteet tulee puhdistaa kevyesti
nihkeällä (ei märällä) liinalla ennen käyttöönottoa väripölystä, sekä kuivattaa kevyesti ilmavassa
tilassa tai auringon lämmössä. Käytämme tummien tuotteidemme värjäämiseen puuöljyä, jossa on
normaalia enemmän väripastaa vahvan ja kestävän värin saamiseksi. Värin lopullinen kuivuminen
vaatii tuotteen kuivumista joitakin päiviä ennen varsinaista käyttöönottoa. Ensimmäisinä
käyttökertoina tuolista saattaa irrota väriä.
HUOMIOI MYÖS, ETTÄ MUSTA VÄRI LÄMPENEE AURINGOSSA eikä mustia mäntytuotteita
suositella pidettäväksi paahtavassa auringossa lasitetuilla parvekkeilla, tai muuten suorassa
auringonpaisteessa. Tällaisiin olosuhteisiin tarjoamme vaihtoehdoksi tervalepästä valmistettuja
tuotteita. Jos tarvitsette tuotteen valinnassa apua, olkaa ystävällisesti yhteydessä asiakaspalveluun
niin katsotaan yhdessä käyttötarkoitukseenne soveltuva tuote.
HUOM! Tammipuu saattaa tietyissä lämpö- ja kosteusolosuhteissa luovuttaa luonnollista tanniinia.
Tanniini värjää voimakkaasti, joten älä jätä tammituolia esimerkiksi vaalealle terassille tai
vastaavalle aralle alustalle. Tanniinin vuoksi tammituotteet saattavat tahrata, vältä arkoja
materiaaleja. Suosittelemme tammituotteiden käyttöä sisätiloissa tai suojaisissa oloissa ulkona.
Kalusteen reunalla ei saa istua, koska se voi kipata. Kalusteisiin ei saa istua pudottautumalla, eikä
lasten tule antaa kiipeillä niissä.
Ekotuoleihin lisävarusteena myytävän niskatyynyn päällikangas on pellavaa, ja sisäosa merestä
kerätyistä muovipulloista valmistettua mikrokuiturouhetta. Tyynyt kestävät kosteutta ja kuivuvat
nopeasti, mutta suosittelemme, että niitä ei jätetä sateeseen tai pitkiksi ajoiksi ulos. Tyynyn
pintakangas ei saa olla jatkuvasti kostea, muuten se homehtuu. Tyynyn voi pestä käsin tai
pesukoneessa 30 asteen lämpötilassa käsinpesuohjelmassa – pesukoneessa pestäessä on
käytettävä pesupussia, jotta hamppunarut eivät juutu rumpuun. Lue lisää ja katso ohjevideoita
sekä kuvia internet-sivuiltamme: ecofurn.eu

