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LAUDERUNKOPAKETTI
565x1910
Saunasuojattu Musta
Tuotetiedot:
Mitat

88 x 607 x 1910

Pintakäsittely Saunasuojattu
Lauderunkopaketti sisältää:
Rungon, istuinelementin, kannatinpuut ja valmiiksi kiinnitetyn etulaudan sekä kiinnitysruuvit.
Runkorakenne on helposti lyhennettävissä, viimeinen poikkipuu on siirrettävissä sisemmäksi.
Poikkipuiden kiinnitys runkoon on tehty ns. lohenpyrstöliitoksella, jolloin liitos on kestävä.

Värisävy

Saunasuojattu Musta 3445

Puulaji

Kuusi

EAN

6417153181342

Kpl/pkt

Paketti

Asennusvinkkejä lauteiden rakentamiseen:
Lauderunko kiinnitetään seinään aina tukipuun kohdalta, pelkkään paneeliin kiinnitettynä lauderunko ei kestä painoa.
Puun luonnollisen elämisen vuoksi laudepuiden väli voi vaihdella, vaikka ne tehtaalla on kiinnitetty tasavälein. Istuinelementin mahdollinen kääntyminen puun syiden mukaisesti tasaantuu ajan mittaan.
Varmista aina ammattilaiselta oman saunasi rakennevaatimukset!
LAUDE-ELEMENTTI on irti rungosta pesun helpottamiseksi
ETULAUTA 42X88 on valmiiksi kiinnitetty runkoon. Etulaudan voi vaihtaa myöhemmin toisen sävyiseksi – helppo
muuttaa saunan ilmettä myöhemmin.
LYHENTÄMINEN: rungon viimeinen poikkipuu on siirrettävissä. Puu liikkuu uran sisällä, kiinnitys lyhentämisen jälkeen ruuveilla. Istuinosan lyhentäminen sahaamalla. Sahauspäät käsitellään saman sävyisellä saunasuojalla umpeen.
Aine pyyhitään istuinosalta pois kuumenemisen estämiseksi.
KANNATINPUUT kiinnitetään koolauksen kohdalta seinään. RUNGON takalaita kiinnitetään takaseinään koolauksen
kohdalta. Muista tuuletusrako!
Alarunkopaketissa rungon takaosa on korkeampi ja paksumpi kantavuuden sekä istuinosan paikallaan pysymisen
varmistamiseksi.
HUOM! Kuusipuu on syyrakenteeltaan kierteinen, minkä vuoksi istuinosan reuna voi nousta ylös. Mikäli puun eläminen tuntuu häiritsevältä, istuinosan voi kiinnittää paketissa mukana olevilla puisilla hakasilla runkoon kiinni. Vaihtoehtoisesti istuinosan voi ruuvata ilman hakasiakin kiinni runkoon, mutta silloin istuinosaa ei voi helposti irrottaa pesua
varten.
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Valmistaja

Arvolista Oy, Kytöahonkuja 8, 46800 Myllykoski, y-tunnus 0981467-6

Puun alkuperä

PEFC-sertifioitua puuta, sertifikaatin numero 141268-2013-AE-FIN-FINAS. Sertifikaatti ladattavissa:
https://www.arvolista.fi/sertifiointi-arvolista-oy/

Sormijatkos

Käytetty liima on Kiilto Oy:n D4-luokan PVAC-liimaa, tiedot ladattavissa osoitteessa:
https://www.kiilto.fi/fi/tuotteet/#/teollisuus/ikkuna-ja-ulko-oviteollisuus

Pintakäsittely

Tuotteet pintakäsitellään (2-3 kertaa tuotteesta riippuen) teolliseen pintakäsittelyyn soveltuvilla, EU-direktiivit täyttävillä aineilla. Pintakäsittelyaineiden pitoisuudet on ilmoitettu tuotantoon tulevan aineen pitoisuutena ainetoimittajan käyttöturvallisuustiedotteen (saatavilla
pyynnöstä) mukaan:
Primer
Saunatuotteet
Pohjamaali
Pintamaali
Pintalakka
Petsit
Valkolakka
Valkovaha

51 g/l
13 – 103 g/l
519 g/l
55 g/l
41 g/l
41 g/l
alle 100 g/l
32 g/l

Valmiin tuotteen pinnalla ainepitoisuus on n. 1/1000 per metri yo. arvoista.
Tutkimuksissa puun omat VOC-yhdisteet on todettu haitalliseksi bakteereille, ei ihmisille.
(Vainio-Kaila, Tiina: Antibacterial properties of Scots pine and Norway spruce, 2017).
Puun oma VOC-pitoisuus eli sille tyypillisen tuoksun synnyttävä alkoholien, aldehydien ja
terpeenien yhdistelmä voi silti aiheuttaa joillekin tuoksuherkille henkilöille oireita.
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