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Terrassimaterjal

Eksootilisest puidust terrassi paigaldamine ja hooldus

Hoiutingimused

Terrassimaterjal ladustada varju all, varajatult otsese päikesevalguse eest.

Lõikamine

Cumaru, Garapa, Ipe, Tiikpuu, Massaranduba on tihke puit, seega tuleb kasutada kvaliteetseid
lõiketerasid, mis suudaks puitu läbistada. Pärast laua järkamist katta laua otsad 24h jooksul
spetsiaalse õlivahaga, et vältida hilisemaid otsalõhede tekkimisi. Soovitame Osmo 5735 õlivaha
terrassilaua otste kaitseks.
1.
Soovitame kruviaugud ette puurida verseng puuriga, kuna eksootiline puit on väga kõva ning
vastasel korral võib kruvi murduda.
2. Jätta piisav vahe puidu paisumiseks (soovitame ca 8 - 10mm terrassilaua vaheks) seda selleks,
et tagada piisav paisumise ruum ja õhuringlus, mis soodustab terrassil kiiremini kuivada.
3. Aluslaagiks soovitame kasutada samuti eksootilist puitu, näiteks Angelim Pedra puitu. Seda
selleks, et eksootilise terrassipuidu paisumine ja kahanemine oleks võrdne aluslaagi paisumise ja
kahanemisega.
4. Aluslaagi sammuks soovitame jätta 400 - 500mm.
5. Soovitame terrass ehitada 600mm kõrgusele aluspinnast. Terrassi ei või sulgeda kuni
maapinnani, vaid jätta piisav vahe õhuringluse jaoks.
6. Selleks, et puitu kaitsta mädaniku ja hallituse eest, võiks terrass olla ventileeritav 3 küljest.
Terrassimaterjali kinnitatakse terrassiklambritega või kinnitada läbi laua kruvidega. Soovitame
kasutada Sihga terrassi tarvikuid.
NB! Eksootilise puidu keskmine paisumine/kahanemine on ca 4-6mm, sõltuvalt kliimast ja
ilmastikuoludest.

Paigaldamine

Hooldamine

1.
Eksootilisest puidust terrassi tuleb hooldada spetsiaalse eksootilise puidu õliga, sest
eksootilised puidud on tihedama tekstuuriga ja õli imenduvus on teistsugune, mis Euroopas
kasvavatel puudel. Näiteks Osmol on hea valik õlisid eksootilisele puidule. Soovitame kasutada UVkaitsega õli.
2.
Terrass tuleb enne kasutusele võttu puhastada ja õlitada 1-2 korda järjest. Selleks, et terrass
püsiks aastakümneid ilus tuleb terrassi õlitada 2 x aastas. Kevadel õlitada pinda järjest 1-2 korda ja
sügisel niisamuti.
3.
Enne talveperioodi puhastada terassilt puulehed ja aiafurnituur (k.a lillepotid jms), et
soodustada õhuringlust, mis võimaldab terrassilaual kiiremini kuivada. Talveperioodil kui terrassil on
palju lund on soovitav terrass lumest puhastada, et puit saaks hingata.
4.
Iga pind muutub ilmastiku ja inimtegevuse tagajärjel määrdunuks. Aja jooksul terrassile
kogunenud liiv, muld, toiduplekid jms tuleks kord aastas puhtaks pesta kas leige seebiveega või
survepesuga.
5.
Eksootilisest puidust terrassid kestavad aastakümneid, selleks et nende värvi ja ilmet
värskendada soovitame aeg-ajalt, näiteks 5-8 aasta tagant terrassipind üle lihvida jämedateralise
lihvpaberiga (kasuta alates nr 80-st lihvpaberit ning siis kord- korralt minna üle peenemateralisema
lihvpaberi peale, nii, et iga järgmine lihvimine eemaldaks eelmise lihvpaberi poolt tekitatud
kriimustused). Lihvimiskordade vahel pühi pinnalt tolm, kasutades selleks spetsiaalset pehmet lappi
ja viimaks enne õlitamist puhastada pind korralikult tolmust jms ning seejärel õlitada pind 1-2
korda.

