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® NATURAALSEST SPOONIST TOODETELE

 

GROVENEER® on looduslik kvaliteetne tammespoon mis on viimistletud 

naturaalse puiduõliga ja on paigaldatav unikaalse “peel & paste” 

paigaldussüsteemiga.  Toote pikaajaliseks püsimiseks ning soovitud 

tulemuse saavutamiseks soovitame tutvuda alljärgneva juhendiga. 

 

TOOTE JA ALUSPINNA ETTEVALMISTUS 
-Tasanda spoon. Pane spoon tasasele pinnale, kata sileda plaadiga ja aseta peale raskus. Lase spoonil 
sirgeneda ja aklimatiseeruda ümbritseva keskkonnaga 36 tundi. 
- Ideaalsed tingimused enne paigaldamist, paigaldamise ajal ja pärast paigaldamist on temperatuur 
18–27 ° C ja suhteline õhuniiskus 35–65%. 
- Aluspind peab olema tolmu- ja rasvavaba, puhas, sile, ühtlane ning kuiv. 
Rasvade, määrdumise, tolmu ja vahade eemaldamiseks kasutage ainult denatureeritud etüülalkoholi. 
Karedama pinna puhul lihvi pind liivapaberiga 280-320 ning kata pind laki, krundi või värviga. Pühkige 
tolm ja puhastage uuesti denatureeritud etüülalkoholiga. 
- Toode sobib kasutamiseks siseruumides seintel, mööblil, ustel, sisustuselementidel jm. Soovituslik 
on paigaldada Groveneer’i viimistlusega sarnast tooni aluspinnale. 
- Groveneer ei sobi kasutamiseks otseses kokkupuutes katmata puidu,  kõrgsurvelaminaatide, 
melamiinpindade või muude plastpindadega. Paigaldaja vastutab iga pinna katsetamise eest, et teha 
kindlaks, kas see toode sobib antud otstarbeks. 
 
PAIGALDAMINE  
- Mõõda välja paiknemine ja jaotumine ning märgi paigalduskoht teibi või mahapestava 
kirjutusvahendiga. Esimeste lehtede paigaldamisel ole täpne ja tähelepanelik - see määrab kogu 
järgneva tegevuse lihtsuse ja mugavuse. Ära lähtu nt. põrandaliistu äärest või seinanurgast, vaid välja 
looditud horisontaalsest või vertikaalsest keskjoonest - ruumide osad ei ole kunagi täisnurksed ega 
sajaprotsendiliselt sirged. 
- Eemalda esimeselt Groveneeri lehelt aluspaber ja paigalda paigaldusmärkidele. Aluspaberit võib 
soovi korral eemaldada etapiliselt, positsioneerides lehte mitteliimiva osaga. Esimest kolme kuni viite 
lehte ei tasu koheselt kõvasti ega täies ulatuses kinni suruda - nii saad joondumisvea ilmnemisel 
paiknemist korrigeerida. Ärge lubage liimil korjata prügi ega tolmu. Hoidke sõrmed liimilt eemal. 
- Lehtede lõplikuks kinnitamiseks tuleb kasutada plastikust või puidust kaabits  tööriista. Ärge 
kasutage J-rulli!  Kaabitsa abil on vaja avaldada pinnale maksimaalset survet. On väga oluline 
kõrvaldada kõik mullid ja lõksu jäänud õhk. Liikuge aeglaselt suunaga keskelt väljapoole - nii väldid 
võimalike õhumullide teket lehtede keskosas. Väldi spooni pinnaviimistluse kahjustamist. Korda 
liigutust, kuni oled kindel spooni ühtlases kinnitumises. 
- Sõltuvalt aluspinna kvaliteedist ja  toonist ning  paigaldamise täpsusest võivad spoonilehtede vahele 
jääda praod - täida  praod spooni viimistluse tooni puidukitiga (SOUDAL, PENOSIL). 
- Paigaldatud Groveneer tuleb viivitamatult viimistleda naturaalsele puidule mõeldud 
viimistlusvahendiga (lakk, vaha, õli jne.), et kaitsta puitu kõrge õhuniiskuse eest. Näiteks OSMO 
õlivaha, Vesting õlivaha. 
- Survetundlik liim saavutab täieliku nakkumise alles 72 tunni jooksul pärast sobivatele pindadele 

kandmist. 
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TÄHELEPANU! 
-Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides! 
-Tegemist on täispudu ehk loodusliku materjaliga, mis võib reageerida temperatuuri ja niiskuse 
muutumisele ja oma mõõte muuta (mahumuutus maksimaalselt 1mm 1m  kohta). Soovtaime toodet 
kasutada stabiilse kliimaga ruumides. 
- Pidage meeles, et iga paigaldamine nõuab professionaalset hoolsust ja teostamist. Soovitame 

ostjatel enne mis tahes toote täismahus  kasutamist teha testid, et teha kindlaks, kas toode on 

vastuvõetava kvaliteediga ja sobib antud tingimustes ja konkreetseks otstarbeks. 

TÖÖRIISTAD 
- Märkimine: Mõõdulint; pikk lood või loodiga rihtlatt; mahapestav kirjutusvahend või teip. 
- Lõikamine: Nurgik või metallist joonlaud; lõikenuga või spoonisaag. 
- Paigaldamine: plastikust või puidust kaabitstööriist 
 
LÕIKAMINE 
Mustrite ning viimistluste varieerimiseks võid Groveneeri lihtsasti mõõtu ja kujusse lõigata. Mõõda 
välja soovitud detail, märgi lõikejoon spoonile, ning lõika Groveneeri kasutades metallist joonlauda ja 
lõikenuga või spoonisaagi. Kasuta lõikamisalust ja teosta lõige spooniküljelt. Väldi lõikeid, mis spooni 
ja selle viimistlust kahjustavad. 
 
PUHASTAMINE 
- Niiske mikrokiud lapiga. 
 
HOOLDUS 
- Naturaalsele puidule mõeldud hooldusvahendid. Näiteks Vesting hooldusõli, OSMO hooldusõli 
 

PIIRATUD GARANTII 
Müüja tagab, et kaupadel ei tohi esineda defekte materjalides ja töötluses. Klient võtab kogu 
vastutuse selle lepingu alusel ostetud materjalide kasutamise ja tulemuste eest. Müüja ei anna 
mingeid muid otseseid ega kaudseid garantiisid, välja arvatud käesolevas kirjas öeldud. 
Müüja vastutus selle garantii kohaselt piirdub puudustega osutunud materjali ja / või kauba 
ostuhinnaga. 
Müüjale tagastatava materjali krediiti ega nõudeid ei lubata enne, kui selliseks tagastamiseks on 
eelnev kirjalik nõusolek. Kauba tagastamise tingimused täpsustatakse kirjaliku nõusoleku saatmisel. 
Üheksakümne (90) päeva jooksul pärast sellise materjali saatmist ei võta müüja vastu garantiiga 
seotud kohandamisnõudeid ega materjali tagastamise taotlusi. 
 


