
Pinkide kasutus-hooldusjuhend

   Kiili Betooni tootevalikus on rohkem kui 30 erinevat pingimudelit ja 
neid lisandub pidevalt. Enamusel neist on betoonist jalad ja õlitatud 
männist laudis. Pinki valides võiks arvestada sellega, kus ta paiknema 
hakkab. Näiteks võiks avalikus kohas olev pink olla raskem või tuleks 
kergem pink aluspinna külge kinnitada.

   Pingid on mõeldud ainult nendel istumiseks, muul viisil pinkide 
kasutamine on keelatud. Kiili Betoon ei vastuta pinkide valest 
kasutustest tulenevate kahjustuste eest.

   Selleks, et pinkide kasutusiga oleks pikk ja väljanägemine ilus, on 
neid vaja regulaarselt hooldada.

 Betoonist osad:

Betoon üldjuhul erilist hooldust ei vaja. Kui betooni pinnale on 
tekkinud sammal, siis võib selle survepesuriga maha pesta. Kasutada 
võib tavalisi puhastusvahendeid mille pH jääb vahemikku 6-9.

Kui on oht, et betoon puutub kokku sooladega (nt. suurte sõiduteede
või mere ääres), on soovitatav see betoonilakiga katta. Betoonilakk 
on saadaval enamustes ehituspoodides. Samuti saab meie juurest 
ilma vahendustasuta osta betooni pinnakaitsevahendit “REBA 
Sealing BS“, mis tagab parima kaitse ja mille tooteinfo leiate siit:

http://remei.ee/wp-content/uploads/2014/01/REBAsealing-BS.pdf 

http://remei.ee/wp-content/uploads/2014/01/REBAsealing-BS.pdf


       

Metallist osad:

Metallosi kasutatakse betooni ja laudise omavahel ühendamiseks. 
Kõik metallosad on kuumtsingitud ja samuti erilist hooldust ei vaja. 
Kui siiski on kaitsekiht vigastada saanud ja metall roostetama 
hakanud, tuleb vigastatud koht uuesti tsingiga katta. Selleks sobib 
pihustatav tsink, mis on samuti ehituspoodides saadaval. Soovitame 
parandustöödeks kasutada Würth heledat tsinki, mille tooteinfo 
leiate siit:  http://www.wurth.ee/kataloog/index.html#280/z

Puidust osad:

Et hoida pinkide hinda mõistlikul tasemel, kasutab Kiili Betoon nende
valmistamisel ehituslikku ümarnurkset höövelpuitu 
kvaliteediklassiga AB. Sellest tulenevalt on puidul oksakohad, 
vaigupesad ja esineb pikipragusid (eriti ristlõikel 95x95mm). Kui on 
vaja väga kõrget kvaliteeti, siis saab puitosad teha liimpuidust, mis 
on paraku oluliselt kallim ja ka tarneaeg pikeneb. 

Kvaliteedinõuded puidule leiate siit:
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10750ee/

Puitosad on kaetud Tikkurila puiduõliga. Pidevalt õues olevad 
hööveldatud puitpinnad tuleb igal aastal uuesti õlitada.

Täpse juhendi selleks leiate Tikkurila kodulehelt:

http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remontvarvid/tooted/valtti_puuoljy_akva#tootekirjeldus

         
                Küsimuste korral võtke meiega ühendust:

          tel. 6725591     e-mail: info@kiilibetoon.ee


