Lauteiden ja kalusteiden hoito-ohjeet

Päivitetty 3.10.2017

Lue tämä ohje huolellisesti ennen lauteiden käyttöönottoa ja pesua! Oikealla käytöllä ja hoidolla
voidaan pidentää lauteiden käyttöikää.
YLEISTÄ LAUDEPUUSTA
Puu on vettä imevä, soluista muodostuva luonnonmateriaali. Vesi imeytyy puuhun nesteenä ja
höyrynä. Kuivuessaan puu kutistuu ja kastuessaan turpoaa. Puun kosteuspitoisuus muuttuu
ympäristön suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mukaan. Kun puutuote asennetaan lopulliseen
tilaan, se sopeutuu siellä vallitseviin lämpö- ja kosteusolosuhteisiin. Puu alkaa vaurioitua, jos sen
kosteus pysyy jatkuvasti korkeana. Samoin puu kuivuu, vääntyy ja halkeilee, mikäli se on jatkuvasti
hyvin kuivassa tai lämpimässä ympäristössä. Laudelautoina käytetään sekä havu- että lehtipuita.
Havupuista poiketen, lehtipuut ladotaan pääsääntöisesti sydänpuoli alaspäin, minkä vuoksi
laudepuun pinta saattaa ikääntyessään muuttua koveraksi. Silloin on erityisen tärkeää huolehtia,
että lauteen pintaan ei jää vettä ja laude kuivuu kunnolla. Lauteen kuivumista voidaan nopeuttaa
tarkkailemalla vedenkäyttöä, poistamalla ylimääräisen veden esim. lastalla, nostamalla laudetasot
ylös sekä jättämällä kiuas hetkeksi saunomisen jälkeen jälkilämmölle. Pyydämme kuitenkin
huomioimaan, että laudetasot valmistetaan periaatteessa irroitettaviksi. Kuitenkin puun luonteesta
johtuen, tasoissa saattaa esiintyä vääntymistä. Sen vuoksi on mahdollista, että tasot on ruuvattava
osittain kiinni lauderunkoon.
VEDENKÄYTÖSTÄ SAUNASSA
Vettä käytetään saunassa pääsääntöisesti löylyn heittämiseen. Saunaa ei tule suihkuttaa vedellä
ennen tai jälkeen käytön. Jatkuva kastelu rasittaa puuta, jolloin se halkeaa helposti. Riskinä on
myös, että lauteille jäävä kosteus ei kuivu tarpeeksi nopeasti, mikä aiheuttaa puun elämistä ja
edesauttaa erilaisten mikrobien ja homesienten kasvua saunan ihanteellisissa kosteissa ja
lämpimissä olosuhteissa. Mikäli lauteet eivät kuivu käytön jälkeen normaalisti (noin tunnissa),
tarkista ensin ilmavaihdon toimivuus ja ota tarvittaessa yhteyttä esim. asiantuntevaan lvihuoltoon tai taloyhtiösi isännöitsijään. Kosteus on oire, jonka syy tulee selvittää.
LAUTEIDEN PESU
Saunaa on pestävä ja huollettava säännöllisesti. Kotisaunan lauteet tulisi pestä 1-4 kertaan
vuodessa ja yleisten saunojen lauteet kerran tai pari viikossa käytön määrä huomioiden. Pese
lauteet tarpeen mukaan niille soveltuvilla neutraaleilla pesuaineilla (esim. mäntysuopa) Saunassa ei
tule käyttää klooripohjaisia pesuaineita, koska alhaisissa lämpötiloissa höyrystyvä kloori
on terveydelle haitallista. Irralliset laudeosat on helpompi pestä saunan ulkopuolella, jolloin ne
kannattaa myös jättää sinne kuivumaan. Lauteiden pesuun käytetään pehmeää harjaa. Kovaa
harjaa ei tule käyttää, koska se saattaa nostaa puun syyt ylös, jolloin puun pinnasta tulee karhea ja
tikkuinen. Markkinoilla on myös erilaisia laudepesimiä, joissa on huomioitu lauderakojen
puhdistaminen. Pesun jälkeen on huolehdittava saunan ilmanvaihdosta ja siitä, että sauna kuivuu
mahdollisimman tehokkaasti. Kun lauteet ovat kuivuneet, suosittelemme niiden
parafiiniöljykäsittelyä (erityisesti lämpökäsitellyt materiaalit ja tervaleppä).

PUKU- JA PESUHUONEEN KALUSTEIDEN HUOLTO
Puuvalmiiden kalusteiden hoito -ohjeet ovat samat kuin lauteilla. Lakkapintaisten kalusteiden
pinnat pyyhitään nihkeällä liinalla, joka on kostutettu neutraalissa pesuaineliuoksessa. Kiristä
säätöjalat tarvittaessa.
PARAFIINIÖLJYKÄSITTELY
Parafiiniöljy on puhdas, väritön, hajuton ja myrkytön öljy, jonka tarkoitus on suojata lauteita lialta
ja helpottaa puhtaanapitoa. Parafiiniöljykäsittely muuttaa puun sävyä tummemmaksi ja tuo puun
elävyyden esille. Tummat materiaalit tai puun kohdat tummuvat huomattavasti, mutta vaaleisiin
sävyihin öljyäminen ei juuri vaikuta. Tästä syystä erityisesti tervaleppä ja lämpöhaapa saattavat
käsittelyn jälkeen olla kirjavia, mutta se on normaalia.
Käsittele lauteet parafiiniöljyllä vähintään kerran, mielellään kaksi kertaa vuodessa. Talosaunoissa
käsittelyn voi tehdä jopa kerran kuukaudessa. Ennen kuin aloitat käsittelyn, suojaa lattia
esimerkiksi muovilla. Öljyn poistaminen laattasaumoista on hankalaa. Pieni lämpö saunassa edistää
öljyn imeytymistä, mutta huomioi, että öljyn tulee imeytyä puuhun kokonaan, ennen kuin sauna
otetaan kylpemiskäyttöön. Noudata parafiiniöljypullossa olevia käyttöohjeita.
SAUNOJAN KAHDEKSAN OHJETTA
•
•
•

•
•
•
•
•

Käytä aina saunoessasi laudeliinaa.
Vältä turhaa vedenkäyttöä saunassa. Heitä vettä vain kiukaan kiville, älä lauteille tai
paneeliseinille.
Nosta laudetasot saunomisen jälkeen kuivumaan aina kun mahdollista, jotta lauteen pinnalle
mahdollisesti jäänyt vesi pääsisi valumaan pois. On tärkeää jättää kiuas hetkeksi päälle
saunomisen jälkeen kuivumisen varmistamiseksi.
Vältä kantamasta saunaan likaa tavaroiden tai jalkojen mukana.
Tyhjennä vesiastiat ja nosta ne kuivumaan ylösalaisin mielellään saunan ulkopuolelle tai
astinjakkaran päälle. Puiset astiat kannattaa nostaa mielellään viileään paikkaan.
Huolehdi saunan ilmastoinnista pitämällä venttiilit ohjeiden mukaisesti auki. Noudata
kiukaan käytössä valmistajan antamia ohjeita.
Pyykin kuivaaminen kiukaan päällä tai välittömässä läheisyydessä on ehdottomasti kielletty!
Saunassa ei tule käyttää kuparisia löylyastioita, koska niistä saattaa irrota väriä lauteisiin

Saunatalo ei vastaa huonon ilmanvaihdon, käytön, lauteille soveltumattomien pesuaineiden
(kuten klooripohjaiset pesuaineet), väriä päästävien tekstiilien tai löylyastioiden,
löylytuoksujen, liian kovien pesuharjojen tai muiden käyttövirheiden aiheuttamista
vaurioista (esim. lautojen mustuminen, sinistyminen, homehtuminen, naarmut tai
tikkuuntuminen) lauteissa tai kalusteissa. Takuu ei myöskään kata laudelautojen päiden
halkeilua tai laudan kovertumista eikä kupertumista, koska ne kuuluvat puun normaaliin
elämiseen.

NAUTINNOLLISIA LÖYLYHETKIÄ!

