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TAMME SISEUSTE PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND 

TOODE

Toodetud uksed on kõrge kvaliteediga tooted. Korrektne uste kasutamine aitab tagada uste 
väljanägemise ja kvaliteedi kauaks.

KASUTAMINE
Tammest uksi tuleb kaitsta mehhaaniliste kahjustuste, temperatuuri kõikumiste, niiskuse ja otsese 
päikesevalguse eest. Enne uste paigaldamist, tuleb need hoida originaalpakendis ja eemal 
soojusallikatest ning hoida originaalpakendis kuni paigalduse hetkeni. Ärge paigaldage uksi avatud 
hoonetesse ja ruumidesse, kus on lõpemata või teostatakse märgkrohvitöid - niiskus võib kahjustada 
teie uksi. Ruumid, kuhu sellist tüüpi uksed paigaldatakse, ei tohi olla avatud temperatuuri 
kõikumistele. Ruumide temperatuuride erinevus ei tohi ületada 5℃. Tammest uksi tuleb kaitsta 
niiskuse eest, vastasel juhul võivad uksed kõverduda või paisuda.
Suhteline niiskus ruumides peab olema 40-60% ja temperatuur +17℃ kuni +24℃.

HOOLDUS
Ärge puhastage uksi ärritavate kemikaalidega (nagu atsetool, alkohol jne.). Soovituslik on tammest 
uksi puhastada vähese niiskusega käsnaga või lapiga ning seejärel kuivatada kuiva lapiga. 
Vedelikud, mis võivad jätta pleki (nagu punane vein, kohvi, rasvad jne.) on vaja koheselt puhastada.
Tammest uksi ei tohiks puhastada harjastega, abrasiivsete pulbritega. Mustust ja prügi ei tohi ustelt 
eemaldada teravate ja muu taoliste tugevate esemetega, mis võivad kahjustada uste pinnaviimistlust 
või tammepuitu.
Kui uksed on viimistletud õliga, siis on soovituslik uste pinnaviimistlust värskendada aja jooksul 
selleks sobiliku läbipaistva õliga. See aitab kaitsta uksi keskkonna kahjulike mõjude eest (nagu liiga 
kuiv või liiga niiske õhk ruumis).

PUIDU KVALITEET
Tähtis on arvestada, et puit on naturaalne toode. Puidu enda värv muutub aja jooksul. Puit on eriti 
vastuvõtlik otsesele päikesevalgusele. Puidule on omane tema toon ja tekstuur. Erinevad 
tammepuidule omased mustrid, medullaarsed jooned teevad tammepuidust uksed unikaalseks. Iga 
toodetud tammepuidust uks on unikaalne.

PRETENSIOONID
Uste tootja ja vahendaja ei vastuta uste defektide eest, mis on tekkinud uste valest hoiustamisest, 
kasutamisest ja hooldusest.

USTE PAIGALDUSE KOHTA ON PILDIINFO JÄRGMISTEL LEHTEDEL!
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