HOITO-OHJEET, Westwood puuportaat
Westwood Oy Ab
Työmiehenkatu 1-3
66900 Uusikaarlepyy

(ohje tarkoitettu mm. talokirjan liitteeksi)

Huomioi portaan käytössä suunnittelun peruskriteerit
Porras on tarkoitettu asennettavaksi kuivaan tilaan (kosteus-luokka 1).
Porras on mitoitettu normaaliin asuntokäyttöön (portaassa max 6 henkilöä kerrallaan tasaisesti
jaettuna), joten hyvin raskaiden esineiden kuljettamista portaissa on mahdollisuuksien mukaan
vältettävä tai portaan alle on asetettava väliaikainen tuki.

Liikkuminen portaassa:
Portaassa on liikuttava aina varovaisesti.
Vältä ulkokengillä liikkumista portaassa.

Turvallisuutta voidaan parantaa:
Mikäli portaaseen ei ole asennettu liukuesteitä, jälkitoimituksena on saatavana tarraliukuesteitä
asennettavaksi askelmien päälle.
Portaan molempiin päihin voidaan jälkiasennuksena toimittaa lapsiportti.
Lapsia varten voidaan toimittaa lapsille sopivaan korkeuteen asennettavia käsijohteita.

Portaan puhdistaminen:
Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia.
Älä myöskään käytä vahaa sisältäviä pesuaineita.
Käytä pyyhkimiseen kosteaa kangasta.

Pintakäsittelyn korjaus:
Ennen päällemaalausta tai –lakkausta on aina suoritettava esihionta. Esihionta tarkoittaa että pinta
karhennetaan esim. hiekkapaperilla; karkeus 360 (esim. Mirka Abralon hiontatyyny).
Valkoista maalipintaa korjattaessa suosittelemme Würth:in puolikiiltävää spraymaalia, väri RAL9010.
Päällemaalaus suoritetaan 5-6 kertaa välihionnalla.
Maalia saa tukkuliikkeestä missä myydään Würth:in tuotteita. Teollisuusmaalin maalisävy on NCS S
0502-Y.
Lakkapintaa korjattaessa suosittelemme Color Matic spraylakkaa jota voi tilata Westwoodilta.
Päällelakkaus suoritetaan 2-3 kertaa välihionnalla.
Lakkapurkit on erikseen täytetty Westwoodia varten, joten niitä ei ole saatavilla muualta.
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Öljykäsiteltyjen portaiden huolto
Öljytty puuporras vaatii huoltoa. Huolto, eli uudelleen öljyäminen on tehtävä tarpeen mukaan,
kulutuksesta riippuen. Suosittelemme että öljytyt osat käsitellään uudelleen ensimmäisen kuuden
kuukauden aikana vähintään kerran. Askelmien kuntoa voi tarkastella esimerkiksi siivouksen
yhteydessä.
Öljyvahaa levitetään ohuesti ja tasaisesti hyvälaatuisella siveltimellä, sienellä tai nukkaamattomalla
puuvillakankaalla puun syiden suuntaisesti.
Westwoodin käyttämä väritön öljyvaha on OsmoColor 3032 ja valkoöljytty sävy 3011.

Öljykäsiteltyjen portaiden puhdistaminen
Normaaliin siivoukseen ja irtopölyn poistoon riittää puhdistusliina, moppi tai pölynimuri. Tarpeen
vaatiessa voi pinnan pyyhkäistä kostealla (ei märällä) pesuaineliuoksessa kostutetulla liinalla.
Puhdistukseen ei tule käyttää vahvoja emäksiä tai happoja sisältäviä aineita eikä hankaavia
puhdistusaineita.
Pesuun suositellaan: Osmo Color Wisch-Fix

Lisäohjeita tarvittaessa suoraan tehtaalta tai öljyvalmistajan kotisivulta.

