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KEBONY PUITTOOTED 

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND 

Tootja: KEBONY AS, Norra, www.kebony.com 

 

1. Toode ja tootja 
Kaubamärk:  Kebony®  

Toode: Kebony Character (Scots Pine) või Kebony Clear (Radiata, SYP) terrassi-, 

fassaadi- ja katuselaluad. 

Tootja: Kebony Norge AS Havnevegen 35 NO-3739 Skien Norway 

 

2. Põhilised kasutuskohad 

Kebony puittooted on mõeldud kasutamiseks välistingimustes, kus nõutakse vastupidavust, 

ökoloogilisust ja vähest hooldust. 

Kebony-toodete valmistamisel kasutatakse säästlikult käideldud laialtlevinud puiduliike. Puit 

on töödeldud looduslikku päritolu kemikaaliga, mis muudab puidustruktuuri tihedaks ja 

tugevaks.  

3. Toote turvalisus 

Kebony-tooted on inimesele ja keskkonnale ohutud nii kasutus- kui ka jäätmete kõrvaldamise 

faasis.   

4. Töötlemine 

Kebony-tooteid võib töödelda tavaliste tööriistadega, mida kasutatakse kõva puiduga 

tegelevas tööstuses. Materjali suurema tiheduse ja kõvaduse tõttu võivad tööriistad 

tavapärasest kiiremini kuluda.  

Kebony Character toodete pind ei ole mõeldud edasiseks mehaaniliseks töötlemiseks. 

Kebony Clear toodete pinda võib töödelda mehaaniliselt. 

Kebony Clear tooteid võib lihvida, harjata, hööveldada, profileerida. See ei mõju 

vastupidavusele negatiivselt.   

  

http://www.kebony.com/


5. Mõõtmete stabiilsus 

Kebony on looduslik toode, mis tähendab, et materjal paisub ja kahaneb teatud määral 

suhtelise niiskuse muutuse tõttu. Keboniseerimise protsess suurendab puidu mõõtmete 

stabiilsust. Maksimaalne paisumine täiesti kuivade laudade küllastumisel veega on: 

• ca 6% Kebony Character; 

• ca 4% Kebony Clear puhul. 

Töötlemata puidu paisumine samadel tingimustel on ca 8% laua laiusest.  

6.  Välimus ja pinnatöötlusvahendite kasutamine (peale 

paigaldust) 

Kebony-toodete värv on pruun, mis aja jooksul muutub välistingimustes hõbehalliks. 

Hallinemise kiirust mõjutavad ilmastikutingimused, kasutusviis. Intensiivne päikesekiirgus ja 

sademed kiirendavad protsessi. Tavapäraselt toimub hallinemine kuudega. See ei mõjuta 

toote vastupidavust või teisi tehnilisi omadusi. Kebony töötlemine õli, peitsi või värviga 

vähendab hallinemise efekti või muudab toote värvi. Kõiki kebony tooteid võib vastavalt 

töödelda. Järgida kattetoote tootja juhiseid.  

7. Kebony tooted kombineerituna erinevate metallidega 

Juhul, kui vesi voolab üle Kebony toodete tsingist toodetele, võib see kaasa tuua 

tsinkpindade värvimuutuse, nt vihmaveerennidel, aknalauadadel, vm tsinkdetailidel.  

Juhul, kui vesi voolab üle Kebony toodete vasest toodetele, võib see samuti tekitada 

vaskpindadel värvimuutusi, kuna Kebony hoiab vase läikivana, säilitab vase originaalvärvi. 

Normaaltingimustes vask patineerub roheliseks või mustaks.  

Värvimuutusi ei esine alumiinium-, emailitud või kiletatud pindadel.  

Kebony ei võta vastutust toodete eest, mis ei ole valmistatud Kebony poolt. 

8. Töötlemata Kebony toodete hooldus 

Turvalisus puhastusvahendite kasutamisel 

Järgida tootja juhiseid etikettidel kasutamise, hoiatuste ja utiliseerimise kohta. Järgi tootja 

juhiseid vahendite käsitlemise ja kasutamise kohta puhastusvahendite kasutamisel.  

Kõrgsurvepesurite kasutamine 

Kebony ei soovita kasutada kõrgsurvepesu. Sellest hoolimata võib kasutada 

kõrgsurvepesureid sobivate harjadega varustatuse puhul. Ära suuna kunagi kõrgsurvepesuri 

veejuga otse puidu pinnale.  

Pinna puhastamine 

Mustuse, liiva jm sodi saab eemaldada pinnalt kasutades harja ja vett. 



Pinna, millel on hallitus või vetikad, puhastamiseks kasutada harja ja vett, millele on lisatud 

tavapäraseid majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid või vahendeid, mis on 

mõeldud majapidamises välistingimustes kasutamiseks. Järgi vahendi tootja juhiseid. 

Kebony soovitab loputada pinna pärast puhastamist puhta veega. Tugevasti määrdunud 

pinna saab puhastada aluselise või oksaalhapet või hüpokloriiti sisaldava vahendiga. Järgi 

vahendi tootja juhiseid.  Selliste tugevate puhastusvahendite kasutamine muudab pinda veidi 

heledamaks originaalvälimusest peale paigaldust.  

Metallidega kokkupuutel tekkinud plekid jja värvimuutused 

Roosteplekid või mustad plekid, mis on tingitud mitteroostevabade kinnitustarvikute 

kasutamisest või teiste sobimatute metalltoodete kasutamisest, on võimalik eemaldada 

kasutades puhastusvahendeid, mis sisaldavad oksaalhapet.  

9. Ladustamine 

Kebony tooteid tuleb enne paigaldamist ladustada kaetuna, et vältida ilmastiku polt tingitud 

värvimuudatusi enne paigaldamist.  

10. Utiliseerimine 

Kebony’t võib utiliseerida samal viisil, nagu töötlemata puitu. Kebony’t võib põletada, tooted 

ei erita erinevaid põlemissaadusi sellest, mis vallanduvad töötlemata puidu põletamisel.  

11. Viited 

Kebony toodetega seotud dokumendid on allalaetavad aadressil www.kebony.com: 

tootelehed; 

paigaldusjuhendid; 

materjali turvalehed. 

 

 

http://www.kebony.com/

