
gcover an ything  wit h
 w

oo
d

G
ROVENEER

Groveneer OÜ
07

EN 15102

www.groveneer.com

GROVENEER -  KASUTUSJUHEND
Groveneer on looduslikust täispuit-spoonist valmistatud materjal, mis on viimistletud 
naturaalse puiduõliga - lihtsalt ava pakend ja anna oma kodule uus hingamine! Ei mingit 
müra, tolmu, lisakulusid ega jäätmeid. 

Toote pikaajaliseks püsimiseks ning soovitud tulemuse saavutamiseks soovitame tutvuda 
alljärgneva juhendiga.

Toodet ei ole soovituslik kasutada ruumides, kus on kõrge niiskuse ja temperatuuri 
kõikumine.

TÖÖRIISTAD:
Groveneeri võid paigaldada ilma tööriistadeta, kuid töö 
muudavad mugavamaks:

Märkimine: Mõõdulint; pikk lood või loodiga rihtlatt; 
mahapestav kirjutusvahend või teip.

Lõikamine: Nurgik või metallist joonlaud; lõikenuga või 
spoonisaag.

Paigaldamine: Pehme lapp või pehmed kindad; 
parandusmarker.

1 .  ALUSPINNA 
ETTEVALMISTUS
Aluspind peab olema tolmu- ja rasvavaba, puhas, sile, ühtlane 
ning kuiv. Eelnevalt värvitud ja lakitud pinnad puhasta kuiva 
lapiga, vajadusel ka tehnilise piiritusega immutatud lapiga. 

Karedama pinna puhul lihvi pind ning kata pind laki, šellaki või 
värviga. Toode sobib kasutamiseks siseruumides seintel, mööblil, 
ustel, sisustuselementidel jm. Soovituslik on paigaldada 
Groveneer’i viimistlusega sarnast tooni aluspinnale.

NB! Tegemist on täispuidust ehk loodusliku materjaliga, mis võib 
reageerida temperatuuri ja niiskuse muutumisele ja oma mõõte 
muuta (mahumuutus maksimaalselt 1mm 1m  kohta). Soovitame 
toodet kasutada stabiilse kliimaga ruumides.

3.  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.

4 .  PUHASTAMINE,  HOOLDUS
Puhasta pinda pehme ja vajadusel veega niisutatud lapiga. Väldi 
kemikaalide kasutamist.

2.  PAIGALDAMINE
Enne paigaldamist eemalda pakendilt kile ja jäta spoonilehed 
horisontaalses asendis viimistletavasse ruumi aklimatiseeruma 
vähemalt üheks ööpäevaks. Paigaldamine peaks toimuma 
toatemperatuuril (pinnatemperatuur 18-27 °C, õhuniiskus 
40-65%).

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. 

Kui paigaldusel jääb spoonikiht ebaühtlaselt või selle alla 
õhumullid, siis saad need piki puukiudu sujuvalt lükates 
eemaldada.

Lehtede lõplikuks kinnitamiseks suru neid vastu aluspinda puhta 
ja pehme lapi või kindaga ringjate liigustustega suunaga keskelt 
väljapoole - nii väldid võimalike õhumullide teket lehtede 
keskosas. Väldi spooni pinnaviimistluse kahjutamist. 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 puiduparandusmarkeriga.

TÄHELEPANU:
Toode on mõeldud kasutamiseks kuivades tubastes 
tingimustes. 

Toode ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides nagu 
vannitoad, saunad jne.

Toode ei sobi kasutamiseks kõrge kulumiskoormusega 
kohtades nagu töölauad, põrandad jne.

Säilita toodet kuivas ja otsese päikesevalguse eest kaitsud 
kohas.

Toode ei tohi kokku puutuda kõrgete temperatuuridega (max. 
60°C).


