
SIPERIANLEHTIKUUSI LARIX SIBIRICA

Lehtikuusiterassilautamme on siperianlehtikuusta, joka 
on tiiviskasvuinen puulaji ja josta suuri osuus on sydän-
puuta. Lehtikuusella on luontaisesti hyvä lahonkestävyys 
korkean happo- ja hartsipitoisuuden ansiosta.

Skandinaviska Träimportin siperianlehtikuusi 
kasvaa ikiroudan alueella Siperiassa, mikä 
aiheuttaa äärimmäisen hitaan kasvunopeuden, 
ja lehtikuusipuisessa terassilaudassa on hyvin 
tiheät vuosirenkaat.

Terassilauta on täysin orgaanista materiaalia, 
jolla on luontainen vastustuskyky lahoamista 
vastaan ilman minkäänlaisia myrkyllisiä lisä-
aineita. Siperianlehtikuusi on siksi erityisen 
hyvä valinta silloin, kun ihmiset – ja ennen 
kaikkea lapset – joutuvat suoraan kosketukseen 
terassin lattian kanssa.

LEHTIKUUSI-TERASSILAUTASKANDINAVISKA TRÄIMPORT
SKANDINAVISKA TRÄIM

PORT
LEHTIKUUSI-TERASSILAUTA

SERTIFIOITU PUU

Sertifioitu puu merkitsee kestävää
ja oikeudenmukaista metsänhoitoa.

Skandinaviska Träimport toimittaa 
ympäristö- ja oikeudenmukaisuussertifioitua 
puuta. Sertifioidun puun käyttö lisää puuraaka-
aineen arvoa ja parantaa vastuullisen metsän-
hoidon mahdollisuuksia ympäristön hyväksi, 
niille ihmisille, jotka ovat riippuvaisia metsästä 
saatavista tuloista.

PROFIILIT JA MITAT

Terassilauta 28 x 120 mm  Sileä/Sileä
Terassilauta 28 x 145 mm  Sileä/Sileä
Terassilauta 28 x 195 mm  Sileä/Sileä
Terassilauta 33 x 195 mm  Sileä/Sileä
Tukipuu      45 x 45 mm  Höylätty
Tukipuu      45 x 70 mm  Höylätty
Tukipuu      45 x 95 mm  Höylätty
Tukipuu  45 x 120 mm  Höylätty
Tukipuu  45 x 145 mm  Höylätty
Tukipuu  45 x 170 mm  Höylätty
Tukipuu  45 x 195 mm  Höylätty
Tolppa    70 x 70 mm  Liimattu 
Tolppa    90 x 90 mm  Liimattu

Laaja valikoima sisä- ja ulkoverhouspaneeleita 
projektikohtaisesti.

LAATU

Parempi lajittelu GOST-standardin* mukaisesti.

Terassilautamme on lajiteltu kahdessa vaiheessa 
parhaissa laatuluokissa 1 – 3 tai vielä rajoitetummassa 
lajittelussa luokassa 4.

Siperianlehtikuusi terassilautaamme ei tarvitse pin-
takäsitellä. Jos lautaa ei pintakäsitellä ja se puhdis-
tetaan säännöllisesti, siitä tulee ajan myötä kauniin 
hopeanharmaa ja se sulautuu luonnonmukaisesti 
ympäristöönsä.

* GOST-luokitus käsittää kuusi laatuluokkaa.
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SIPERIANLEHTIKUUSI-TERASSILAUTA
Laatuluokat, asennus ja säilytys

ASENNUS
Suosittelemme käyttämään 500 mm tukipuiden 
välistä etäisyyttä. Ruuvaa jokainen terassilauta täysin 
valmiiksi ennen seuraavan laudan kiinnityksen 
aloittamista. Asenna terassilauta urapuoli ylöspäin 
käännettynä ja lautojen välin ollessa vähintään 6 mm.
Huolehdi hyvästä ja jatkuvasta ilmankierrosta valmiin 
terassin alla ja sen läpi.

LEHTIKUUSIRALLIN KIINNITTÄMINEN
Kiinnittämiseen tulee käyttää A2-A4-luokan RST 
ruuveja, jotka vähentää värjäytymisen mahdollisuutta.
Valitse A4-luokan ruuvit alueeseen jossa on isompi 
mahdollisuus korroosioon. Ruuvin pää tulee olla tasan 
laudan pinnan kanssa. Käytä itseporautuvia ruuveja, 
tai esiporaa vähentääksesi halkeamista. Esiporaa aina 
kaikki laudanpäätyihin tulevat ruuvit. 28mm paksun 
laudan kiinnittämiseen suositellaan vähintään 65mm 
pitkiä ruuveja. Lautojen päät tulee aina sahata ennen 
asennusta. Tämä vähentää halkeamista, ja takaa, että 
päät ovat suorassa kulmassa.

SIPERIANLEHTIKUUSEEN KOSKETUKSESSA OLEVA 
MATERIAALI
Jotta vältettäisiin terassilaudan ja siihen kosketuksessa 
olevan materiaalin värivirheet, tulee pellin ja muiden 
suoraan tai valumavesien kautta terassilaudan kanssa 
kosketuksessa olevien metallisten osien olla valmistet-
tu ruostumattomasta teräksestä.

PIILOKIINNITYS
Piilokiinnitykseen tarkoitettu LEKU-asennusklip-
simme jättää lautoihin 8mm raon. Klipsien 
reunat joustavat, ja antavat tilaa puun luonnolliselle 
elämiselle. Puun turvotessa jää lautojen väliin vielä 
vähintään 6mm raot. 

Klipsien toimitukseen sisältyy 
55mm pitkät A2-ruuvit. 

HUOM! Laudat tulee asentaa
pyöristetty reuna ylöspäin, 
jotta klipsi toimii oikealla 
tavalla.

LAATULUOKAT
Vientipuutavaran laatuluokat on Venäjällä määritetty GOST 26002-83 -standardin mukaisesti, mikä 
sisältää laatuluokat I, II, III, IV,  V ja VI.  Alla esitetään yksinkertaistettu kuvaus hyväksytyistä virheistä 
siperianlehtikuusi terassilautojemme raaka-aineeseen eri lajitteluluokissa 1-4.

Luokka 1

Tuoreita oksia enintään kaksi kappaletta metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 14 mm saa 
esiintyä laudan pinnassa ja yksittäisiä pienempiä oksia reunoissa. Pihkataskuja saa esiintyä hyvin 
rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Mustia oksia, sinistymistä 
tai lahoa ei saa esiintyä pinnassa eikä reunoissa.

Luokka 2

Tuoreita oksia enintään kaksi kappaletta metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 18mm saa 
esiintyä laudan pinnassa ja yksittäisiä pienempiä oksia reunoissa. Pihkataskuja saa esiintyä hyvin 
rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Mustia oksia, sinistymistä 
tai lahoa ei saa esiintyä pinnassa eikä reunoissa.

Luokka 3

Tuoreita oksia enintään kolme kappaletta metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 25mm saa 
esiintyä laudan pinnassa ja rajoitetussa määrin reunoissa. Pihkataskuja ja sinistymistä saa esiintyä 
hyvin rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa ja mustia oksia saa esiintyä yksittäisesti reunoissa. Mustia 
oksia tai lahoa ei saa esiintyä laudan pinnassa.

Luokka 4

Tuoreita oksia saa esiintyä laudan pinnassa ja reunoissa rajoitetussa määrin. Mustia oksia saa 
esiintyä yksi kappale metriä kohden ja yksittäin reunoissa. Pihkataskuja ja sydänjuovaa saa esiintyä 
ja sinistymistä ja lahoa rajoitetussa määrin. Emme toimita kappaleita, joissa esiintyisi lahoa.
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SIPERIANLEHTIKUUSI-TERASSILAUTA
Hoito ja pintakäsittely
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PUHDISTUS
Puhdista terassi säännöllisesti mahdollisimman varovasti, esim. käyttämällä luonnonsaippuaa ja vältä mekaanista 
kulumista. Älä pese terassia koskaan paineella. Terassin pintaan kiinni jäänyt lika voi aiheuttaa hometta ja 
tanniinitahroja. Puhdista terassi säännöllisesti, vaikka terassi olisi pintakäsitelty.

TOIMENPITEET ENNEN ASENNUSTA
Halkeilun vähentämiseksi voi lautojen päät öljytä kosteuden haihtumisen ja imeytymisen vähentämiseksi. Jos 
tarkoitus on pintakäsitellä terassi, saattaa joissakin tapauksissa olla parempi tehdä pintakäsittely jo ennen 
asennusta.

ÖLJYÄMINEN
Vaikka Siperianlehtikuusella on luontaista lahonsietokykyä, voi sitä parantaa ja lautojen halkeilua vähentää 
puunsuojakäsittelyllä ja antaa näin terassille pidempi elinikä. Ennen pintakäsittelyä, joka tehdään öljyllä, puupinta 
on pestävä puulle tarkoitetulla pesuaineella, joka myös parantaa itse öljykäsittelyn tunkeutumista puuhun. Käytä 
väripigmentoitua puuöljyä, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin 60%. Käytettäessä vesipohjaista puunsuoja-ainetta, 
tulee käsittely uusia vuosittain. Jos käytetään öljypohjaisia aineita, käsittelyyn voi riittää joka toinen vuosi. 
Kattamattomille terasseille käsittely täytyy tehdä useammin kuin katetuissa kohteissa. Lue ja seuraa aina 
ainetoimittajien käsittelyohjeita.

TANNIINI- TAI HOMETÄPLÄT
Siperianlehtikuusella luonnollisesti todettu tanniinihappo voi reagoida terassille putoavien hiukkasten kanssa ja 
aiheuttaa tahroja, jotka antavat laikukkaan vaikutelman. Tämä voi tapahtua, vaikka terassi olisi pintakäsitelty. Kun 
sadevesi vuotaa tanniinihaposta, myös värimuutos vähenee. Tahrat voidaan pestä pois, kysy tästä lisätietoja 
terassimateriaalin toimittajaltasi.
 
Jotta välttäisit terassin ja siihen liittyvän ulkoverhouksen värjäytymistä, tulee myös epäsuorassa kosketuksissa 
olevien metalliosien olla ruostumatonta terästä. Hometäplät syntyvät terassin pinnalle laskeutuvasta liasta, jolle 
annetaan aikaa kasvaa puun pinnalla. Puhdista terassi säännöllisesti minimoidaksesi homeen esiintyminen. Käytä 
pesuaineita, jotka sisältävät homeenestoaineita. Lue ja noudata aina pesuainetoimittajan ohjeita.


