
PROFIILIT JA MITAT

Punaseetripäre Certigrade®  Western Red Cedar

Pituus  n. 440 mm
Leveys  76 - 355 mm
Paksuus  Kiilan muotoinen noin 3 - 11 mm 
Pakkuus  Laatikossa n. 5,2 m2 valmista pintaa*

Nurkkarima/ulkokulma, hienosahattu             40x80 mm
Nurkkarima/ulko- ja sisäkulma, hienosahattu  40x40 mm

*Jos asennuksessa pintaa jätetään näkyviin 200 mm.

PUNASEETRIPÄRE THUJA PLICATA

Punaseetri on erittäin muotovakaata ja luon-
nostaan erittäin vastustuskykyistä sienille sekä 
lahoamiselle. Siksi punaseetripäreitä käytetään 
usein erittäin kestävinä julkisivun pinnoitteina.

Punaseetripärejulkisivu on eloisa, koska luon-
nolliset värit ja varjot vaihtelevat sen mukaan 
kuinka valo lankeaa seinälle.

Skandinaviska Träimportin seetripaanujen 
laatuluokka on paras mahdollinen Certigrade® 
Western Red Cedar. Ne ovat sydänpuuta ja 
vuosirenkaat näkyvät vakaina.

Punaseetripäreemme ovat täysin oksattomia. 
Seetripuun luonnollisen vastustuskyvyn ja 
korkeimman laatuluokan ansiosta puna-
seetripärejulkisivu kestää usein 50 vuotta tai 
enemmän.

Punaseetri on väriltään koristeellisen puna-
ruskea, ja sen kiilto säilyy öljyttynä. Voimme 
toimittaa punaseetripäreet pintakäsiteltyinä. Jos 
punaseetripaneelia ei käsitellä, se muuttuu ajan 
kuluessa kauniin hopeanharmaaksi.
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KÄRNSUND WOOD LINK CEDERPANELPUNASEETRIPÄRE
Asentaminen ja käsitteleminen

ASENNUS SEINÄÄN 90 ASTEEN KULMASSA

Punaseetripäreet voidaan asentaa suoraan tarkoitukseen soveltuvaan vaneriseinään tai 25 x 48 mm:n rima koolaukseen. 
Seuraava kuvaus on tarkoitettu 440 mm pitkille punaseetripäreille, alkaen seinän alhaalta ylöspäin.

6 Seuraavat punaseetripäreri-
vit asennetaan siten, että alle 
jääviä päreitä jää näkyviin 
enintään 200 mm.

1 Ennen ensimmäisen rivin 
aloitusta, kiinnitä seinära-
kenteeseen sisänurkissa 
40 x 40 mm:n Punaseetririma 
sisänurkkarimaksi.
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Kiinnitä punaseetripäreet 
naulalla 20 mm:n päästä 
jokaisesta reunasta siten, että 
päällimmäisten päreiden 
alareunat peittävät alle jäävät 
päreet vähintään 25 mm.
Jos päreiden leveys ylittää 
250 mm, kiinnitä ne keskeltä 
kahdella naulalla, joiden 
etäisyys toisistaan on 25 mm.

Naulaa 40 x 40 mm:n ja 
80 x 40 mm:n punaseetrilau-
dat yhteen nurkkamoduulik-
si ja kiinnitä se ulkonurkkiin 
Punaseetripäreiden päälle.
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Asenna ensimmäinen pu-
naseetripärerivi siten, että 
päreen alareuna ulottuu 
40 mm alemmaksi kuin koo-
lausrima.

Asenna vierekkäiset Puna-
seetripäreet 3–6 mm raolla 
puun luonnollisen elämisen 
vuoksi.

Asenna seinän alimpaan 
riviin kaksi päällekkäistä 
kerrosta siten, että  pääl-
limmäinen kerros ulottuu 
vähintään 13 mm:n alem-
maksi kuin sisempi rivi.
Päällimmäisten päreiden täy-
tyy peittää alle jäävä pysty-
sauma vähintään 38 mm.
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PUNASEETRIPÄREIDEN ASENNUS
Punaseetripuuta luonnollisesti suojaavat aineet 
tekevät siitä hyvin vastustuskykyisen lahottajasie-
nille, joten oikeissa olosuhteissa ja oikein asennettuna 
käsittelemätön punaseetripuu kestää julkisivussa 
vähintään 50 vuotta.

PUNASEETRIPUUN KIINNITTÄMINEN
Punaseetripuussa ei yleensä ole oksankohtia. Sen 
vuosirenkaat sijaitsevat lähellä toisiaan, ja sen tiheys 
on alhainen. Siksi siinä esiintyy vain vähän jännit-
teitä, joten se halkeilee kiinnitettäessä vähemmän kuin 
monet muut puulajit. 

Punaseetripäreet täytyy kiinnittää ruostumattomasta 
teräksestä valmistetuilla nauloilla, joiden laatu on 
vähintään A2. Esimerkiksi meren lähellä ja muissa 
altistavissa olosuhteissa on käytettävä A4-laatuluokan 
nauloja. Tällöin vähennetään valumajälkiä, joita 
aiheutuu, kun metallien korroosion aiheuttamat aineet 
joutuvat kosketuksiin punaseetripuun luonnostaan 
sisältämien happamien, sienten kasvamista estävien 
aineiden kanssa. 

Käytä 406–457 mm:n pituisille punaseetripäreille 32 
mm pitkiä nauloja. Jos naula lyödään puuhun liian 
kevyesti tai liian kovaa, valmiin julkisivun kestävyys 
voi heikentyä. Katso alla oleva piirros.

Jos punaseetripäreitä täytyy ruuvata, tämä vaatii 
esiporaamista. 

Myös rakenteessa käytettyjen muiden punaseetri-
kappaleiden (esim.nurkkalistat) kiinnittämiseen 
runkoon käytä esiporausta.

NAULOJEN TYYPPI
Halkeamien välttämiseksi on käytettävä ohuita 
nauloja. Käytä kampanauloja tai vastaavia, jotta 
saavutetaan mahdollisimman suuri kiinnitysvoima. 
Tietyiltä valmistajilta on saatavana erityisesti 
punaseetripäreiden kiinnittämiseen tarkoitettuja 
nauloja. Saat lisätietoja naulojen myyjältä.

MUIDEN MATERIAALIEN KÄYTTÖ SEETRIPUUN 
KANSSA
Jotta metallilevyyn ja/tai seetripuuhun, jossa on 
metallikoristeita, ei tulisi valumisjälkiä, on otettava 
yhteys valmistajaan sen varmistamiseksi, että 
metallimateriaali kestää seetripuusta valuvan 
happaman veden eikä aiheuta valumisjälkiä 
seetripuuhun.

VÄRI JA TUOKSU
Seetripuun väri vaihtelee tummanruskeasta ja 
ruskeasta punaiseen ja punaruskeaan. Toimitet-
taessa seetripuussa voi näkyä näiden värien ääripäitä 
eri vahvuisina. Yksittäiset laudat voivat olla hyvin 
vaaleita tai hyvin tummia, mikä on normaalia. Käsit-
telemätön punaseetripärepaneeli haalistuu kauniin 
hopeanharmaaksi, jos puu on pitkään alttiina au-
ringonvalolle. Alkuperäisten värien säilyttämiseksi, 
valumisjälkien ja kasvuston ehkäisemiseksi ja puh-
distamisen helpottamiseksi on suositeltavaa käsitellä 
paneeli värittömällä tai pigmentoidulla puunsuoja-
aineilla, jotka on tarkoitettu ulkopaneeleihin. Puna-
seetripuussa on voimakas tuoksu, mutta se vähenee 
3–6 kuukaudessa asennuksen jälkeen. Öljykäsittely 
kapseloi tuoksun.

MUODON PYSYVYYS JA SÄILYTYS 
Seetripuu voi kutistua ja turvota, kun puun kos-
teuspitoisuus pyrkii tasapainoon ympäröivän 
ilmankosteuden kanssa. Jotta puun mitat muuttuisi-
vat asennuksen jälkeen mahdollisimman vähän, sitä 
suositellaan säilytettäväksi ennen asennusta tulevassa 
asennuspaikassa. Jos puutavaraa säilytetään ulkona, 
se on suojattava säältä pressulla siten, että se pääsee 
kuitenkin tuulettumaan. Punaseetripäreiden stan-
dardikosteuspitoisuus on toimitettaessa 14 % +/- 2 %, 
mikä mahdollistaa asentamisen ulos heti.

SUOJATOIMENPITEET SEETRIPUUN KÄSITTELYYN
Työstämisessä irtoava puupöly voi olla allergisoivaa 
herkistyneille ihmisille. 

Siksi suosittelemme, että seetripuuta käsiteltäessä 
käytetään hansikkaita. Työstämiseen ja sahaamiseen 
suosittelemme myös hengityssuojaimien ja suo-
jalasien käyttöä. Koska yleensä ainoastaan seetripuun 
työstämisestä syntyvä pöly ja hiukkaset muodostavat 
allergiariskin, riskiä ei enää asennuksen jälkeen juuri-
kaan ole.
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