Pöytäpinnan
ennallistaminen
Unohtuiko hoito tai tapahtuiko
vahinko? Näillä ohjeilla saatte
pöytäpinnastanne uudenveroisen!
Mikäli lankkupöydän vahakerros on kulunut
pahasti puhki, pinta on kulunut tai haluatte vain muutoin muuttaa pinnan värisävyä,
niin näillä ohjeilla se onnistuu kotioloissa.
Huolellisesti ennallistettu pinta on käytännössä uudenveroinen. Ruokapöydän kokoisen lankkupöydän pinnan hoitaminen vie
aikaa kahdesta kuuteen tuntiin jaettuna
muutaman päivän ajanjaksolle.

Työvaiheet
1. Halkeamien hoito puukitillä
Mikäli pöytään on tullut halkeamia tai koloja, niin ne on hyvä käsitellä muita huoltotöitä edeltävänä päivänä puukitillä. Pieniä
käytössä olevia naarmuja ei ole tarpeellista
paikata. Puukittejä on saatavilla montaa eri
väriä, joista tulisi valita pöydän omaa väriä
muistuttava vaihtoehto. Puukitit soveltuvat
usein käytettäväksi sisätiloissa, mutta tämä
on aina hyvä varmistaa pakkauksesta.
Puukitti levitetään pöydän halkeamiin ja ylimääräisen kitin voi pyyhkiä pois vielä silloin,
kun kitti on märkää. Seuraavat työvaiheet
on hyvä tehdä puukitin levittämistä seuraavana päivänä.

2. Vanhan vahan hiominen pois

3. Uuden vahan levittäminen

Pöydän vanha vahakerros tulee hioa kokonaan pois pöydän pinnasta. Samalla edeltävänä päivänä levitetty puukitti tasoittuu.
Hiontavaiheen aikana pöydästä irtoaa pölyä, joten se on hyvä tehdä esimerkiksi ulkona tai autotallissa. Pöytä ei kuitenkaan saa
missään vaiheessa kastua.

Hionnan jälkeen pöytään levitetään kaksi
vahakerrosta. Vahaus on hyvä tehdä huoneenlämmössä. Vahauksen aikana tulisi
varmistaa, ettei pöydän läheisyydessä tehdä mitään, mistä leviäisi pölyä. Pöly tarttuu
märkään vahaan ja jää siten kiinni pöydän
pintaan.

Hiominen onnistuu kätevinten epäkeskohiomakoneella, mutta se on täysin mahdollista tehdä myös käsityönä.

Sekoita öljyvaha aina huolella ennen käyttöä. Vahan levittämiseen sopii esim. käytöstä poistunut puhdas ja kuiva vaate tai
pyyhe.

Aloita hionta paperikarkeudella P100. Hiontaliikkeiden tulisi olla pitkiä, rauhallisia ja
puusyyn suuntaisia. Karkeudella P100 tulisi
pyrkiä hiomaan kaikki vanha vaha pois pöydän pinnalta.
Viimeistele hionta seuraavilla paperikarkeuksilla karkeasta hienompaan: P120, P150
ja lopuksi P180.
Hionnan jälkeen pyyhi hiontapöly pöydän
pinnasta kuivalla pyyhkeellä. Tässä vaiheessa pöytä on hyvä siirtää sisätiloihin,
mikäli hionta tehtiin ulkona.

Levitä pohjalle väritön tai värillinen vaha
mieltymysten mukaan, ja anna sen kuivua
25 tuntia.
Kun pinta on kunnolla kuivunut, niin pöydälle tulee levittää toinen vahakerros. Leivitä vaha ohuesti koko puupinnalle, ja viimeistele levitys pitkillä puusyyn suuntaisilla
vedoilla. Varmista, että vaha on levittynyt
tasaisesti, ja ettei puun pinnassa näy levitysjälkiä. Anna vahan jälleen kuivua noin 24
tuntia.
Puhtaalle puulle voi halutessaan levittää
myös petsiä tummempien ja syvempien värisävyjen aikaansaamiseksi.
Vahan sävyvaihtoehdot on hyvä kokeilla
valmiiksi erilliseen puumateriaaliin.
Pintavahaksi suosittelemme käyttämään
Osmo Color 3032 / 3062 mattaa, jotta pintaan saadaan hyvä kulutuksen kesto.
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