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Ulkokäyttöön Frøslev Sature® julkisivu- ja terassiprofiilit

Viittaa suorituskykyilmoitukseen FT50

1. Esittely

Puu on luonnostaan ympäristöystävällinen rakennusmateriaali, mutta erilaiset käyttöolosuhteet vaativat erityistä huomiota. 

Käyttäjänä voit auttaa varmistamaan puun pitkäikäisyyden noudattamalla tässä annettuja ohjeita. Jo rakennusvaiheessa voit oikeilla 

rakennustekniikoilla parantaa puun kestävyyttä, vähentämällä mm. pitkäkestoista kosteusrasitusta ja varmistamalla tehokkaan ilman-

vaihdon. Saturea työstetään ja käsitellään kuten puuta yleensä, mutta on kuitenkin hyvä huomioida, että Sature -tuotteiden sisältämä 

silikaatti kuluttaa työstökoneiden teriä enemmän kuin tavallinen käsittelemätön havupuu. Muistathan työskennellessä käyttää yleisiä 

suojavarusteita, kuten käsineitä, hengityssuojainta ja suojalaseja. 

2. Tuotteen kuvaus 

Sature® on tuotenimi silikaattikäsitellylle puulle, josta on valmistettu verhouslautoja tai terassituotteita ulkokäyttöön. 

Materiaali soveltuu kohteisiin, joissa puu ei ole suoraan kosketuksissa maahan tai veteen.

3. Säilytys

Tuotteiden saapuessa poista ilmatiivis pakkaus varmistaaksesi puulle riittävä ilmanvaihto. Säilytä Sature -puutuotteet niin, etteivät nämä 

kosketa maata ja peitä ne ilmavasti hengittävällä materiaalilla, joka suojaa lialta sekä rankalta sateelta. Varastointipaikan tulee olla hyvin 

tuuletettu, eikä se saa olla alttiina suurelle lämpötilavaihtelulle. Vältä sopimatonta varastointia, kuten tilaa jossa ei ole riittävää ilman-

vaihtoa tai jossa on kondenssivettä. Sature -puun kosteuspitoisuus on käsittelyn jälkeen usein 25-30% ja se tulee kuivata tai varastoida 

jonkin aikaa ennen asennusta. Sature -tuotteita suositellaan käytettäväksi/asennettavaksi, kun kosteusprosentti on alle 18%. Sature 

-valmistusprosessi voi jättää puutuotteiden pintaan taapelin jälkiä, jotka tasoittuvat luonnollisen patinoitumisprosessin myötä. 

4. Huolto-ohjeet

Asennuksen jälkeen Sature -käsittelystä jäänyt ylimääräinen silikaatti harjataan huolellisesti pois puun pinnalta pehmeällä harjalla tai 

pyyhitään kostealla liinalla. Suosittelemme, että Sature -terassilaudat puhdistetaan asennuksen jälkeen valmistajan omalla Sature Clean 

puhdistusaineella. Parhaan lopputuloksen saavuttaaksesi voit vielä käsitellä pinnan Sature Protect suoja-aineella 24 tuntia puhdistuksen 

jälkeen. Sature Clean soveltuu käytettäväksi aina jatkossakin, kun puupinnan puhdistus on tarpeellista. Sature Project käsittelyä suositel-

laan tehtäväksi esimerkiksi kerran vuodessa, koska se auttaa puupintaa säilyttämään patinoituessaankin kauniin ulkonäkönsä. 

Suosittelemme tarkastamaan puupinnat kerran vuodessa, erityisesti osat, jotka ovat asennettu lähelle maa- ja vesikosketusta. 

Luonnossa esiintyviä ja ilmassa leviäviä homeitiöitä voi ilmaantua kaikentyyppisille verhouspinnoille ja Saturesta ne on paras puhdistaa 

Sature Cleanilla.  Painepesuria ei tule käyttää ilman erillistä terassipesusuulaketta, sillä liian voimakas pesu voi vahingoittaa puuta. 

Puu on elävä materiaali, ja siksi tuotteessa saattaa esiintyä pintahalkeamia. Nämä eivät kuitenkaan vaikuta puun lahonsuojaan tai 

heikennä sen kestävyyttä. Sature -käsitelty puu kestää patinoitumista hyvin. Puun pinta muuttuu auringon ja sään vaikutuksesta vaalean 

hopeanharmaaksi. Sijainnista ja sääolosuhteista riippuen Saturen harmaantumisprosessi voi edetä eri tavoin ja harmaantumisen kesto 

vaihdella. Säännöllinen huolto ja viimeistely Sature -puunhoitotuotteilla suojaa puuta ja antaa optimaalisen kestävyyden. 

5. Kierrätys 

Sature -puumateriaali on 100% luonnontuote ilman lisättyjä kemikaaleja. Saturen voi elinkaarensa lopussa hävittää tavallisen puun 

tapaan kierrättämällä tai polttamalla. Jos olet epävarma miten toimia, pyydä lisäohjeita kierrätyskeskuksesta.

Lisätietoja tuotteista ja myynti:
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