
SERTIFIOITU PUU

Sertifioitu puu merkitsee kestävää ja 
oikeudenmukaista metsänhoitoa.

Skandinaviska Träimport toimittaa 
ympäristö- ja oikeudenmukaisuus-
sertifioitua 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

Höylätty-/hienosahattu kääntöpaneeli, 
TGV, päätypontattu 

17,5 x 89 mm
17,5 x140 mm

KULUTTAJAPAKKAUS
Kääntöpaneeli, päätypontattu 

Mitat: 17,5 x 140 mm x 910 - 2130 mm
Määrä: 12,5 jm / 1,625 m2
Pakkauksen koko:  2140 x 140 x 85 mm

ERIKOISPROFIILIT
Pidämme Punaseetri raaka-ainetta varastossa 
useana kokovaihtoehtona, joista voidaan höylätä 
paneeleiksi asiakkaiden haluamia profiileja.

LAATU
Kaikki Skandinaviska Träimportin Punaseetri-
paneelit on korkealaatuisia ja periaatteessa 
oksattomia. Punaseetri on väriltään 
koristeellisen punaruskea, ja sen kiilto säilyy 
öljyttynä. Sen värivaihtelut on kauniin 
voimakkaita vaaleasta tummaan. Jos Punaseetri-
paneelia ei käsitellä, se muuttuu ajan kuluessa 
kauniin hopeanharmaaksi.

PUNASEETRI THUJA PLICATA

Punaseetripuu on erittäin muotovakaata ja 
luonnostaan erittäin vastustuskykyistä 
sienituhoja ja lahoamista vastaan. Siksi 
punaseetripaneelia käytetään usein erittäin 
kestävänä julkisivun pinnoitteena.

Päätypontattu Punaseetripaneelimme
tarjoaa useita etuja kuten:

• ammattimainen päätysaumojen viimeistely
• vähäinen hukkamateriaali
• nopeampi ja yksinkertaisempi asennus

Kaikki punaseetripaneelit voidaan toimittaa 
valmiiksi tehtaalla öljyttynä tai palonsuoja-
aineella kyllästettynä vaihtoehtona.
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PUNASEETRIPANEELIN ASENNUS
Punaseetripuuta luonnollisesti suojaavat aineet 
tekevät siitä vastustuskykyisen, joten oikeissa 
olosuhteissa ja oikein asennettuna käsittelemätön 
punaseetripaneeli kestää julkisivussa vähintään 50 
vuotta.

PUNASEETRIPUUN ASENTAMINEN
Punaseetrissä ei yleensä ole oksankohtia. Sen 
vuosirenkaat sijaitsevat lähellä toisiaan, ja sen tiheys 
on alhainen. Siksi siinä esiintyy vain vähän 
jännitteitä, joten se halkeilee kiinnitettäessä 
vähemmän kuin monet muut puulajit.

Punaseetripaneeli on kiinnitettävä 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.

Jos naula lyödään puuhun liian kevyesti tai liian 
kovaa, valmiin julkisivun kestävyys voi heikentyä. 
Katso alla oleva piirros.

Naulojen sijoitus riippuu ensisijaisesti siitä, mitä 
paneelityyppiä ollaan naulaamassa, ja yleisesti ottaen 
on varauduttava puun elämiseen kosteuden 
vaikutuksesta.

Tämän vuoksi usean päällekkäisen kerroksen lävitse 
naulaamista on vältettävä, sillä sellainen estää 
kerrosten välisen kosteuden vaikutuksesta tapahtu-
vat sisäiset liikkeet. Muiden puupinnoitteiden tavoin 
punaseetri on asennettava esimerkiksi laudoista ja 
rimoista tehdyn kehyksen päälle. Rimojen välinen 
etäisyys on enintään 60 cm. Jos punaseetripuuta 
joudutaan ruuvaamaan, tämä vaatii esiporausta. Myös 
lähellä päätyjä naulauksiin tarvitaan esiporausta.

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

PUNASEETRI-PANEELI 
Asennus ja säilytys

MUIDEN MATERIAALIEN KÄYTTÖ SEETRIPUUN 
KANSSA
Jotta peltiin ja/tai punaseetriin, jossa on metalli-
kappaleita, ei tulisi valumisjälkiä, on otettava yhteys 
valmistajaan sen varmistamiseksi, että peltimateriaali 
kestää Punaseetristä valuvan tavanomaista hieman 
happamamman veden eikä aiheuta valumisjälkiä 
Punaseetripuuhun.

VÄRI JA TUOKSU
Punaseetrin väri vaihtelee tummanruskeasta ja 
ruskeasta punaiseen ja punaruskeaan. 
Toimitettaessa Punaseetripuussa voi näkyä näiden 
värien ääripäitä eri vahvuisina. Yksittäiset laudat 
voivat olla hyvin vaaleita tai hyvin tummia, mikä on 
normaalia. Käsittelemätön Punaseetripaneeli haalistuu 
kauniin hopeanharmaaksi, jos puu on pitkään alttiina 
auringonvalolle. Alkuperäisten värien säilyttämiseksi, 
valumisjälkien ja kasvuston ehkäisemiseksi ja puh-
distamisen helpottamiseksi on suositeltavaa käsitellä 
paneeli läpinäkyvällä tai pigmentoidulla öljyllä, joka 
on tarkoitettu ulkopaneeleihin. Punaseetripuussa on 
voimakas tuoksu, mutta se vähenee 3–6 kuukaudessa 
asennuksen jälkeen. Öljykäsittely kapseloi tuoksun.

MUODON PYSYVYYS JA SÄILYTYS
Punaseetripuu voi kutistua ja turvota, kun puun 
kosteuspitoisuus pyrkii tasapainoon ympäröivän 
ilmankosteuden kanssa. Jotta puun mitat muuttuisi-
vat asennuksen jälkeen mahdollisimman vähän, sitä 
suositellaan säilyttämään ennen asennusta tulevassa 
asennuspaikassa. Jos puutavaraa säilytetään ulkona, 
se on suojattava säältä pressulla. Lautojen standardi-
kosteuspitoisuus on toimitettaessa 14 % +/- 2 %, mikä 
mahdollistaa asentamisen ulos heti. Jos paneelia on 
tarkoitus käyttää sisätiloissa, on tarkistettava, että 
kosteuspitoisuus on alle 15 %. Muussa tapauksessa 
paneeli on kuivatettava ennen asennusta. Aseta 
puutavara kuivikkeen päälle vähintään 10-15 cm 
korkeudelle lattiasta ilmankierron varmistamiseksi. 
Varastointiaika on riippuvainen puun kosteuteen sen 
saavuttua ja varastointipaikan ilmankosteus ja kos-
teuspitoisuus selvitetään kosteusmittarilla.

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

Siksi suosittelemme, että Punaseetriä käsiteltäessä 
käytetään käsineitä. Työstämiseen ja sahaamiseen 
suosittelemme myös hengityssuojaimen ja suojalasien 
käyttöä. Koska ainoastaan Punaseetripuun työstämis-
estä syntyvä pöly ja hiukkaset muodostavat allergia-
riskin, riskiä ei enää asennuksen jälkeen juurikaan ole.
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