
 
 

Teräsulokeparvekkeen huolto 
 

Parvekelasit 

Kts parvekelasien käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 
Levytykset 

Kts levyvalmistajan huolto-ohjeet. 
 
Maali- ja lasipinnat 

Kts lasitoimittajan ja profiilitoimittajan huolto- ja pesuohjeet. 
 
Terassilaudoitus 

Lämpökäsittely parantaa puun lahonkestävyyttä sekä puun mittapysyvyyttä ja antaa puun pinnalle 
ominaisen tummanruskean värin. Säärasituksessa lämpökäsitelty puu haalistuu, ja 
pintakäsittelemättömänä puun pinta saattaa halkeilla. Halkeilua aiheuttaa mm. päätypinnoista 
tunkeutuva vesi.  

Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska pintakäsittely auttaa pintaa 
säilyttämään kauniin värinsä ja estää säärasitusten puulle aiheuttamaa pintahalkeilua. Materiaali 
on helpompi pitää puhtaana, kun se on pintakäsitelty. Lämpöpuun lämmin väri säilyy, kun pinta 
käsitellään lämpöpuun väriseksi sävytetyllä (esim Tikkurila TVT 318R) kuultavalla tuotteella. 
Lämpökäsitellyn puun väri vaikuttaa lopulliseen pinnan väriin. Siksi kannattaa tehdä koesively. 
Lämpökäsitellyn puun pintakäsittelyyn soveltuvat samat tuotteet kuin tavallisen puun 
pintakäsittelyyn. Myös pintakäsittelysuositukset ovat lämpökäsitellylle puulle samat kuin 
tavalliselle puulle. 

Pintakäsittelyaineen valinnassa auttavat seuraavat ohjeet: 

Kirkkaat puuöljyt tai puunsuojat eivät suojaa lämpökäsiteltyä puuta auringonvalon 
aiheuttamalta haalistumiselta. Pintakäsittelyyn suositellaan sellaisia tuotteita, jotka sisältävät 
homeenestoainetta. Uusintakäsittely pitää tehdä kirkkailla pintakäsittelyaineilla vuosittain 1-2 
kertaa. Kun lämpökäsitellyt puutarhakalusteet ovat katetussa tilassa suojassa auringolta ja 
sateelta, suojaavat kirkkaat käsittelyaineet kalusteita paremmin. 

Pigmentoidut kuultavat puunsuojat suojaavat lämpökäsiteltyä puuta tehokkaammin kuin 
kirkkaat käsittelyt. Pintakäsittely voidaan tehdä pigmentoidulla puunsuoja-aineella, jolla saadaan 
mahdollisimman samansävyinen lopputulos kuin lämpökäsitelty puu. Terassilattioille ei suositella 
kalvonmuodostavaa puunsuojaa tai lakkaa, koska se voi hilseillä kosteuden vaihtelun vuoksi. 
 
Peittomaali antaa lämpökäsitellylle puulle parhaimman suojan. Mitä enemmän pigmenttiä tuote 
sisältää, sitä pidempi on huoltoväli. Tällöin kuitenkin lämpökäsitellyn puun väri peittyy. 
 
Pintakäsiteltäessä lämpökäsiteltyä puuta pitää aina noudattaa pintakäsittelyaineiden valmistajien 
ohjeita. 

Huolto voidaan tehdä pesemällä harmaantunut pinta esimerkiksi laimennetulla Tikkurilan 
Tehopesu-liuoksella ja huuhtelemalla vedellä, tällöin saadaan ruskea väri taas esiin. Tämän 
jälkeen pinta käsitellään kuten uudetkin pinnat. Huoltokäsittelyihin suosittelemme aiemmin 
käytettyjä pintakäsittelyaineita. Säälle alttiina olevat, puuöljytyt terassi- ja kalustepinnat 
saattavat vaatia huoltokäsittelyä vuosittain. Huolto kannattaa kuitenkin tehdä vain tarvittaessa. 

Varmistathan taloyhtiöstäsi vielä mahdollisesti sovitut yhtenäiset käytännöt terassien huollosta 
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