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Ecowoodi uksed on toodetud 100% tammest va sileuksed, mille südamikus on kasutatud okaspuitu. Uksed on mõeldud 
kasutamiseks ainult siseruumides.  
 
Puit on looduslik materjal, millele on iseloomulik struktuuri ja välimuse vaheldumine. Puit elab kaasa niiskuse 
vaheldumisele, kahanedes ja paisudes vastavalt ruumi sisekeskkonna muutustele ja muudab vastavalt UV kiirguse 
mõjule oma tooni. . NB! Äärmuslikud niiskustingimused (õhu suhteline niiskus alla 25% või üle 70%) võivad põhjustada 
nähtavaid pragusid või deformatsioone. 

Hoiutingimused 

Kui toote kättesaamisel on vajalik paigalduseelne hoiustamine, siis peab tagama, et: 

 Toode oleks paigaldatud tasasele, kuivale ja horisontaalsele pinnale vältimaks vigastusi ja purunemist 
 Toode oleks stabiilse õhuniiskusega ruumis, kaitstud sademete ja sisetöödest tekkiva liigniiskuse eest 
 Oleks välistatud määrdumine ehituse käigus tekkivast tolmust jm mustusest 
 Uksed oleks originaalpakendis ning eemal kütteallikatest 

Paigalduseelne ettevalmistamine 

Uksi tuleb kaitsta mehaaniliste kahjustuste, temperatuuri ja niiskuse kõikumiste, niiskusega kokkupuutumise ja 
intensiivse päikese eest.  

Enne paigaldust tuleb uksi hoida originaalpakendis, horisontaalselt, eemal kütteallikatest ja pakend avada alles enne 
paigaldust. Enne paigaldustööde algust peab olema lõpetatud kõik müüri-, krohvimis- ja värvimis- ja muud 
siseviimistlustööd. Liigse niiskusega hakkab puit kui looduslik materjal paisuma ning küttekehade lähedal kuivuse käes 
kahanema.  

Ruumides, kuhu massiivuksed paigaldatakse ei tohi esineda suuri temperatuurikõikumisi, eri ruumide vahel võib 
temperatuur erineda kuni 5° C. Suhteline õhuniiskus ruumis paigalduse eel, ajal ja eksploatatsioonle peab olema 40-
60%, temparatuur  + 17° C kuni +24° C. 

Veenduge enne paigaldust, et toote kvaliteet ja komplektsus vastaks kokkulepitule. Standardina kuuluvad komplekti: 

1. Ukseleht 
2. Ukselengi komplekt koos kruvidega 
3. Hinged 
4. AGB lukukorpus, vasturaud 
5. Piirdeliistud mõlemale poole 
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Paigaldamine 

Ustel ei tohi olla otsest kokkupuudet veega, sh pidevate veepritsmetega.  

 Monteerige  lengi detailid omavahel kruvidega kokku! Kontrollige käelisust ja ukse avanemise suunda! Puurige 
ette lengi kinnituse augud enne lengide paigaldust. 

 

 

 

 Kinnitage leng kiiludega ukseavasse, nii et hingede poolne külg oleks vertikaalselt loodis nii piki- kui 
külgsuunas. Kontrollimiseks kasutage pikka (nt.2m) vesiloodi! 

 

 

 Kontrollige lühikese loodiga lävepakku, et lävi oleks loodis. 
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 Kinnitage kruvidega lengi hingedepoolne külg. Kinnituskruvid on komplektis kaasas. Kasutage ukse ja lengi 
vahele jääva lõtku reguleerimiseks kiile! Kiilud asetage alati kahelt poolt, et leng püsiks loodis. 

 

 

 

 

 

 

 

 Asetage uks hingedele ja kontrollige, et lengi vastusepool oleks loodis.  
 

 Mõõtke, et lengide diagonaalid oleksid võrdsed ! Kontrollige, et ukse ja lengide vahelised lõtkud oleksid 
ühtlased, lengide ja ukse servad peavad olema paralleelsed! Vajadusel korrigeerige lengide asendit ning 
paigaldage lisakiilud. 

 

 Kontrollige, et ukse ülemise ja alumise serva ning lengi horisontaali ja lävepaku vahelised lõtkud oleksid 
võrdsed. 

 Eemaldage toetuseks olnud kiilud lengi ülemistest nurkadest! Tihendage ukselengi ja seina vahe 
isolatsioonimaterjaliga (kivivill, klaasvill, montaaživaht). Montaaživahu paigaldamiseks toestage lengid, et ei 
toimuks lengide deformeerumist vahu paisumise tulemusel. Montaaživahu kasutamisel jälgige tootjapoolseid 
juhiseid.  

 

 

 

 

 

 Paigaldage piirdeliistud. 
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Hooldus 

Ecowoodi uksed on tehases lõppviimistletud. Ukse pind on mustust hülgav ja kergesti hooldatav.  
 

 Puhasta ukse pinda pehme lapiga, kasutades vajadusel õlitatud pindadele mõeldud puhastusvahendit 
valmislahusena või ettenähtud vahekorras veega või süvapuhastusvahendiga Saicos Wash Care. Uksi võib 
puhastada ainult kuivaks väänatud niiske lapiga.  

 Puhastage pinnad võimalikult kiiresti peale määrdumist. Peale puhastamist kuivatage ukse või lengi pind.  
 Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad kahjustada puitu või selle viimistlust nagu tugevad lahustid 

(atsetoon), abrasiivsed vahendid jne. 
 Kui uksed on õlitatud on soovitav teostada aegajalt hooldusõlitus värvitu õlivahaga, mis kaitseb ust ebasoodsa 

sisekliima korral (liiga kuiv või niiske ruumi õhk). 
 Kontrolli regulaarselt luku, hingede ja käepideme kinnitusi ja korrasolekut. Vajadusel pinguta kruvid.  
 Õlita vähemalt kord  aastas hingi, lukustuskeelt ning tuuleriivi.  
 Ära ürita ust jõuga avada ja sulgeda, kui ukselehe ja lengi kokkupuute tõttu on ukse avamine ja sulgemine 

raskendatud – võid rikkuda nii ukselehe kui lengi. Vajadusel reguleeri ukse asendit lengi suhtes, kuna tegemist 
on kas hoone konstruktsiooni liikumise, niiskusest tingitud paisumiste või luku või hingede kinnituste 
lõdvenemisest tulenevate deformatsioonidega. Vajadusel pöördu abi saamiseks ukse paigaldaja poole.  

 Väldi uste (eriti klaasiga uste) hoogsat sulgumis, sh tuuletõmbuse mõjul! 
 

Garantii 

Materjalidele ja valmistusvigadele antud garantii ei kata normaalsest kulumisest tulenevaid hälbeid ukse kvaliteedis 
nagu näiteks lävepaku viimistluse kulumine, ukse reguleerimise muutused, jne. Selleks , et omandatud toodet kasutada 
probleemideta pikki aastaid, jälgi juhendis antud soovitusi ja eeskirju.  
 
Säilitamaks ukse garantiid on keelatud:  
 

 Ekspluateerida ja ladustada siseuksi või selle elemente (leng, lävepakk) kütteta või niisketes ruumides.  
 Tuleb tagada ruumide püsivalt õhuniiskus vahemikus 40-60% ja temperatuur 17°C kuni 24°C. . NB! Äärmuslikud 

niiskustingimused (õhu suhteline niiskus alla 25% või üle 70%) võivad põhjustada nähtavaid pragusid või 
deformatsioone. 

 Ustel ja selle elementidel ei tohi olla otsest kokkupuudet veega, sh pidevate veepritsmetega. Liigse niiskusega 
hakkab puit kui looduslik materjal paisuma.  

 Muuta saagimise teel või muul viisil ukse või lengi mõõtmeid. 
 Kinnitada uksele või lengile mittesobivat lisavarustust (vajadusel konsulteerida müügiesinadajaga).  
 Tekitada uksele või lengile mehhaanilisi vigastusi. 
 Allutada värvitud või lakitud pinda ja tihendeid kemikaalide mõjule.  
 Värvida või lakkida üle ukse osi. 

 


