
Puutason hoito 

Öljyttyjen/vahattujen pintojen hoito 
 
Puuöljyllä öljytyt pinnat ovat kestäviä ja ne sopivat erittäin hyvin niin keittiöön kuin 
kylpyhuoneeseenkin. Niiden ominaisuuksien ylläpitämiseksi öljytyt pinnat vaativat  
hieman huomiota ja huolenpitoa. 
 
Hoito ja suojaus 
 
Kun huomaat, että pinta on kulunut ja vesi ei pisaroiduvahatulle pinnalle tyypillisellä 
tavalla, lisää öljyä ohut kerros. Anna sen kuivua ennen kuin rasitat pintaa normaalisti.  
Tahranpoistossa voi käyttää apuna punaista hankauslevyä. 
Pinnan voi kiillottaa valkoisella hankauslevyllä. Muuten pinnan hoitoon riittää kostealla 
pyyhkiminen. Pesuaineena voit käyttää mietoa saippualiuosta, kuten astioiden 
käsinpesuun tarkoitettuja aineita, tai öljytyille pinnoille tarkoitettuja erikoisaineita kuten 
Osmo Color WischFixiä. 
Luonnonpuutasot on hyvä  öljytä käytön mukaan, normaalikäytössä yhdestä kolmen 
vuoden välein. Puhdista tasot kuumalla pesuainevedellä ja pehmeällä harjalla nopeasti, 
älä liota. Kuivaa pinnat.. 
 
Tahrojen poisto 
 
Likatahroihin voit reilusti käyttää hienoa hiontavillaa tai hiomapaperia. Uudista 
vahakäsittely, näin pinta saa hyvän suojan kosteutta ja likaa vastaan. Noudata 
pintakäsittelyaineen valmistajan antamia ohjeita ja varomääräyksiä. 
 
 Varottava 
 
Öljyvahatut puupinnat eivät kestä kuumaa, siksi hellalta, uunista tai mikroaaltouunista 
otetut kuumat astiat vaativat alleen alustan. Erittäin emäksiset ja happamat aineet (esim. 
vahvat laimentamattomat  pesuaineet, etikka ja vahvat  alkoholit), kynsilakka, 
kynsilakanpoistoaineet ja voimakkaat  liuottimet (kuten asetoni ja ksyleeni) vahingoittavat 
pintaa, joten pyyhi ne välittömästi pois  öljytyltä pinnalta. 
 

Lakattu ja petsattu puupinta 
 
Ruutupuun kalusteet on lakattu hyvän ja kestävän pinnan aikaansaamiseksi. 
Lakatussa pinnassa pienet kulumat eivät juurikaan näy. Lakkausta ennen tai sen 
yhteydessä 
puupinta voidaan myös petsata. Petsauksella saadaan puun syyt kauniimmin esille, 
sopivampi 
värisävy tai erilaisia tummuusasteita. 
 
 
 
 
 
 



Hoito ja suojaus 
 
Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä (esim. astianpesuaineliuos) 
kostutetulla siivouspyyhkeellä. Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata. 
Pidä kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman pienenä. 
Vältettävä hankausta, sillä ne alkavat helposti kiiltää. 
Pinnoille asetettavien laitteiden kuminastat korvattava huopanastoilla tai muulla 
värjäämättömällä materiaalilla. 
 
Tahrojen poisto 
 
Kaikille tahroille ensin laimentamaton neutraali pesuneste. 
Väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat poistetaan mineraalitärpätillä tai 
denaturoidulla spriillä, mutta varovasti, koska kaikki pinnat eivät kestä käsittelyä. Aineen 
sopivuus kannattaa testata näkymättömään kohtaan. Lopuksi pyyhitään kostella ja 
kuivataan. 
 
Varottava 
 
Hankaavia siivousvälineitä ja –aineita. 
Vahvasti emäksisiä sekä happamia puhdistusaineita. 
Voimakkaita liuottimia kuten asetonia ja tinneriä. 
Vahojen käyttöä, koska niiden poistaminen tarvittaessa saattaa aiheuttaa vaikeuksia. 
Kuumia esineitä tai kuumaa vettä. 
Runsasta veden käyttöä ja pitkäaikaista nesteen vaikutusta. 
Värjääviä nesteitä, erityisesti kahvia 
Syviä naarmuja, joiden kautta rasva voi tunkeutua puuhun. 
Pinnan epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen kiiltoon. 
 
 


