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Kärävä-penkkien käyttö- ja huolto-ohjeet  

 
 

Vältä runsasta penkin kastelemista, riittävä kuivatus (ilmanvaihto ja ilmankiertotila) on tärkeää.  

  

Lämpöhaapa ja lämpömänty penkeistä voi aluksi irrota veden mukana väriä. Tämä johtuu työstön aikana 

puuhun jääneestä pölystä. Penkin märällä rätillä pyyhinnällä selvitään tilanteesta. 

 

Penkkien pesu 

Penkkejä on pestävä ja huollettava säännöllisesti. Penkit tulisi pestä käytön määrän mukaan, noin 1-4 kertaan 

vuodessa. Penkkien suihkuttaminen vedellä ei ole suositeltavaa, koska kastelu rasittaa puuta, jolloin se 

halkeaa ja rikkoontuu helpommin. Riskinä on myös, että penkille jäävä kosteus ei kuivu riittävän nopeasti, 

mikä edesauttaa erilaisten mikrobien kasvua ihanteellisissa kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa. Oikein 

hoidettuna penkki pysyy hyvänä hyvinkin pitkään. 

Pese penkki sille soveltuvilla neutraaleilla pesuaineilla, esimerkiksi Kiillon Saunapesu aineella.  

Penkin pesuun käytetään pehmeää harjaa. Kovan harjan käyttöä emme suosittele, koska se saattaa nostaa 

puun syyt ylös, jolloin puun pinnasta tulee karhea. Pesun jälkeen on huolehdittava siitä, että penkki kuivuu 

mahdollisimman tehokkaasti. Liian nopeaa kuivumista kannattaa kuitenkin välttää, jotta puu ei tämän takia 

halkeaisi.  

 

Penkin uudelleenkäsittely parafiiniöljyllä 

Käsittele penkki parafiiniöljyllä vähintään kerran, mielellään kaksi kertaa vuodessa. Parafiiniöljyllä käsitelty 

pinta vaikeuttaa veden imeytymistä puuhun ja hylkii likaa. Ennen käsittelyn aloittamista, pese penkki 

esimerkiksi Kiillon saunapesulla. Noudata Kiillon saunapesun mukana tulleita työskentelyohjeita. Tämän 

jälkeen suojaa lattia esimerkiksi muovilla, sillä öljyn poistaminen lattiasaumoista voi olla haasteellista. 

Huomioi, että öljyn tulee imeytyä puuhun kokonaan, ennen kuin penkki otetaan käyttöön. Pinta on 

käyttövalmis noin 12h kuluttua. Ylimääräisen öljyn voi myös kevyesti pyyhkiä pois. Levitä öljy sienellä tai 

rievulla puun syyn suuntaisesti penkkiin ja etenkin kansilautojen päihin. Noudata parafiiniöljypullossa olevia 

käyttöohjeita. 

Parafiiniöljy on puhdas, väritön, hajuton ja myrkytön öljy, jonka tarkoitus on suojata lauteita lialta ja 

helpottaa puhtaanapitoa. Parafiiniöljykäsittely muuttaa puun sävyä tummemmaksi ja tuo puun elävyyden ja 

punertavat sävyt enemmän esille. Tummat materiaalit tai puun kohdat tummuvat huomattavasti, mutta 

vaaleisiin sävyihin öljyäminen ei juuri vaikuta. Tästä syystä erityisesti tervaleppä ja lämpöhaapa saattavat 

käsittelyn jälkeen olla kirjavia, mutta se on normaalia.  

 

Penkin uudelleenkäsittely Tikkurilan Supi saunavahalla 

Käsittele penkki saunavahalla mielellään kerran vuodessa. Saunavahalla käsitelty pinta vaikeuttaa veden 

imeytymistä puuhun ja hylkii likaa. Ennen käsittelyä, pese penkki esimerkiksi Tikkurilan Supi Saunapesulla 

tuotteen annettujen ohjeiden mukaan. Pesun jälkeen huuhtele pinta ja anna sen kuivua täysin, vähintään 

vuorokauden. Lauteiden kuivuttua hio ja poista hiontapöly.  Suojaa lattiat hyvin ennen käsittelyä, sillä 
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Saunavaha imeytyy helposti kaakelisaumoihin. Saunavahan tulee antaa imeytyä puuhun kokonaan, ennen 

kuin penkki otetaan käyttöön. Kuivumiseen kannattaa varata noin vuorokausi aikaa. Mikäli penkkiä on tarve 

pestä, tulee se tehdä aikaisintaan kuukausi käsittelyn jälkeen.  

Tikkurilan Supi saunavaha on luonnonvahaa sisältävä suoja-aine sisäkäyttöön. Saunavaha on puupintojen 

pintakäsittelyaine, joka imeytyy puuhun ja muodostaa luonnollisen likaa ja vettä hylkivän pinnan. Kirkas ja 

väritön Supi Saunavaha säilyttää puun luonnollisen sävyn ja vain aavistuksen tummentaa sitä.  Saunavaha on 

päästöluokan M1 tuote, joten siitä ei haihdu sisäilmaan haitallisia aineita. Vaha on sävytettävä ja se voidaan 

sävyttää Tikkurilan kuultavilla sisäväreillä.  

 

 


