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Huolto-ohjeet
Kaikki tuotteemme on käsitelty puunsuojapohjusteella, joka suojaa puuta laholta ja
homeelta. Jos pinnan jättää käsittelemättä tulee hirren pintaan väistämättä
pintahometta joka tulee siihen ilmasta ja sitä ei voi millään estää.
Homeenpesuaineella saa homeen pienellä vaivalla pois. Suosittelemme kuitenkin
käsittelemään tuotteen sävytetyillä puunsuoja-aineilla/öljyillä. Myös peittävät
puunsuoja-aineet käyvät, mutta älä maalaa pöytää maalilla joka ei anna puun
hengittää ja kuivua omaan tahtiin.
Käsittele hirsikalusto mielellään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja ennen syksyn
tuloa, näin hirsikalustosi pysyy hyvässä kunnossa.
Parhaiten pöytä säilyy sateelta suojassa. Kannattaakin harkita aurinko/sateenvarjon
asentamista pöydän keskelle, mikäli et sijoita pöytää sateelta suojaisaan paikkaan.
Reiän voit tehdä pöytään ja keskimmäiseen tukipuuhun, jolloin aurinko/sateenvarjo
pysyy hyvin omalla paikallaan.
Talvisäilö tulisi olla kuivassa, lumelta ja kosteudelta suojattuna, ei kuitenkaan
ilmatiiviisti pressun alla eikä liian kuivassa sisätilassa.
Jos tulee mieleen kysymyksiä, soita ihmeessä meille. Me autamme parhaamme
mukaan.

Materiaalitietoa
Broowoodin hirsituotteet valmistetaan mäntytukeista, jotka kaadetaan lähellä
hirsipajaamme. Hirret sorvataan melko tuoreesta männystä, jotta pinta tulisi
sorvatessa hyväksi. Hirret kuivuvat, kutistuvat ja halkeilevat hieman ensimmäisien
vuosien aikana. Aluksi osa hirsistä saattaa olla hieman pihkaisia, mutta pihka kuivuu
pois hyvin nopeasti.
Kun pöytä alkaa tuntua huteralta, kannattaa hirsien kierretankojen mutterit kiristää
uudelleen tiukalle.
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1. Aseta aluspuut 150cm päähän toisistaan keskeltä keskelle mitattuna. Huolehdi, että kokoat
kalusteen tasaiselle alustalle. Käytä korokepaloja aluspuiden alla jotta mahdut kiristämään
kierretankojen mutterit myös hirsien alapuolelta.
2. Aseta aluspuun päälle tulevat hirsipalat niin, että kierretangot menevät sekä aluspuun että palojen
läpi ja yritä asettaa pala mahdollisimman keskelle aluspuuta. Tämän jälkeen kiristä mutterit kireälle
ylä- ja alapuolelta.
3. Aseta istuimet palojen päälle ja ruuvaa kansiruuvit kiinni. (huom! älä kiristä liikaa)
4. Aseta pöytäosan ensimmäiset hirret niihin kuuluviin tappiin. Voit kasata pöytäosan myös maassa
korokepalojen päällä, jotta mahdut kiristämään kierretangot alapuoleltakin.
5. Aseta poikkipuu lovet ylöspäin mahdollisimman hyvin keskitetysti pöytäosan ensimmäisten hirsien
loviin.
6. Aseta loputkin pöytään kuuluvat palat kuvan mukaisesti ja kiristä kierretankojen mutterit.
7. Aseta kannet 1 ,2 ja 3 (vasemmalta katsottuna/luettuna) palojen päälle ja ruuvaa kansiruuvit kiinni.

Ole tarkkana, että kasaat pöydän tasaiselle alustalle. Älä jätä alushirsiä suoraan
maakosketukseen ettei hirret lahoa. Ainoastaan pöydän kannet on merkattu niiden
alapuolelle (1,2,3) muut toisilleen identtiset palat kannattaa koota niin päin kuin ne
parhaalta näyttää.
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