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LUNAWOOD® LÄMPÖPUU 
 

Lämpökäsittelyssä saadaan aikaan kaunis puumateriaali, joka sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Lämpöpuun 

valmistuksessa käytetään ainoastaan vesihöyryä ja lämpöä, joten tuote on ympäristöystävällinen valinta.  

Lunawoodin lämpöpuu on muotonsapitävää, lahonkestävää ja myrkytöntä. 

 

LÄMPÖPUU VALMISTUU LUONNOLLISIN MENETELMIN 

Patentoidussa tuotantomenetelmässä puuta lämpömodifioidaan asteittain. Valmistuksessa käytetään ainoastaan 

lämpöä ja vesihöyryä. Prosessi perustuu siihen, että puun kemiallisia  ja fyysisiä ominaisuuksia muutetaan pysyvästi. 

Sokeriketjujen, eli hemiselluloosan hajoamisen myötä puuhun ei jää lahottajasienten ravinnoksi käyttämää ainetta ja 

puusta tulee lahonkestävämpi. LunaThermoD –käsittelyluokan puutuotteet täyttävätkin lahonkestoluokan 2 (EN 350-

2) vaatimukset  ja soveltuvat ulkokäyttöön ilman lisäkäsittelyä. Lämpöpuu säilyttää mittansa ja muotonsa, sillä 

lämpökäsittely alentaa pysyvästi puun tasapainokosteutta ja puu ei reagoi ilmankosteuden vaihteluihin samalla 

tavalla, kuin käsittelemätön puu. Verrattuna 

käsittelemättömään havupuuhun, myös lämmönjohtavuus 

vähenee ja puun lämmöneristyskyky paranee. Lunawood 

onkin erinomainen materiaali käytettäviksi ulko-ovissa, 

ulkoverhouksissa, ikkunoissa ja saunoissa. Myös pihka 

poistuu puuaineksesta lämpökäsittelyn ansiosta ja puuta 

voi käyttää kuumissakin olosuhteissa.  

LÄMPÖPUU SOPII ERINOMAISESTI 

ALLERGIAPERHEISIIN 

Tuotantoprosessissa puusta poistuu orgaanisia yhdisteitä 

ja tutkimusten mukaan lämpöpuun sisäilmaa heikentävät 

päästöt ovat peräti yli kaksikymmentä kertaa pienemmät 

verrattuna käsittelemättömään mäntyyn.  

LÄMPÖPUUN OMINAISUUKSIA JA HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA SUOSITUKSIA 

 KESTÄVYYS 

LunaThermo-D kuuluu lahonkestoluokkaan 2 ja sen odotettu käyttöikä lahonkestävyyden osalta on yli 30 

vuotta ulkoverhous- ja terassikäytössä. Terassipuuhun kohdistuu kuitenkin rasitusta ja kulumista, minkä 

vuoksi oletettu ja kohtuullinen käyttöikä on 15–20 vuotta. 

 TASAPAINOKOSTEUS 

Lämpökäsittelyn jälkeen tasapainokosteus on n. 5 % (+/- 1 %). Lunawood® Thermo D -luokan männyn 

tasapainokosteus on ulkokäytössä normaaliolosuhteissa 6,5 % (EN 13183). 

 TAIVUTUSLUJUUS 

LunaThermo-D -lämpökäsittelyluokan puu on taivutuslujuudeltaan hieman heikompi, kuin käsittelemätön 

pohjoismainen havupuu. Tämän vuoksi Luna-lämpöpuuta ei voida suositella käytettäväksi kantavissa 

rakenteissa ilman lisätukea tai tapauskohtaisia lujuuslaskelmia. 
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LÄMPÖPUUN KIINNITYS 

 RUUVIKIINNITYS 

Lämpökäsittelyssä puun halkaisulujuus heikkenee hieman. Halkeamisen estämiseksi ruuvikiinnitykseen 

suositellaan itseporautuvia harvakierteisiä ruuveja tai esiporattujen reikien tekemistä ennen ruuvien 

kiinnittämistä. Ruuvien tulee soveltua puun kiinnittämiseen ja niiden materiaalin on oltava ruostumatonta 

terästä. 

 NAULAKIINNITYS (VASARALLA) 

Lyö naulat vähintään kahden senttimetrin etäisyydelle laudan reunasta tai käytä esiporattuja reikiä apuna. 

Naulan viimeiseen 2-3 mm lyöntiin kannattaa käyttää meistiä vasaran sijaan.  

 NAULAKIINNITYS (PAINEILMANAULAIMELLA) 

Paineilmanaulain sopii erinomaisesti lämpöpuun kiinnitysten tekemiseen, sillä iskuvoiman säädöllä voidaan 

estää naulojen tunkeutuminen liian syvälle puuhun. 

 LIIMAUS 

Lämpöpuuta voi kiinnittää liimaamalla. Kiinnitä huomiota liiman kuivumisaikaan, koska se voi olla 4-6-

kertainen verrattuna käsittelemättömään puuhun. Noudata huolella liiman valmistajan antamia ohjeita. 

 

LÄMPÖPUUN TYÖSTÖ 

 JYRSINTÄ 

Parhaan lopputuloksen saat hyväkuntoisia ja teräviä teriä käyttämällä. Lämpöpuusta muodostuva puru on 

kevyttä ja hienojakoista, joten se liikkuu helposti poistoputkissa eikä tartu leikkuuteriin. Hengityssuojaimen 

käyttö on suositeltavaa, sillä sahajauhe voi olla hyvin hienojauheista. 

 HÖYLÄYS 

Normaalit höyläkoneet soveltuvat hyvin lämpöpuun työstämiseen ja höylällä saadaan erinomainen 

pintalaatu. Säätöarvot kannattaa asettaa vastaamaan kovapuiden säätöarvoja. 

 HIONTA 

Puun pinta on tavallisesti höyläyksen ja jyrsinnän jälkeen erinomaisen tasainen, eikä hiomista tarvitse tehdä. 

Hiottaessa pihkatonta Lunawood-lämpöpuuta, säilyy hiekkapaperi tavallista pidempään käyttökelpoisena. 

 SAHAUS 

Käytä terävää, pienihampaista sirkkeliä ja syötä puuta hitaasti. 

 

LÄMPÖPUUN PINTAKÄSITTELY 

 ULKOTILOISSA 

Pintavärin säilyvyyttä parannetaan pintäkäsittelyaineella, joka levitetään ohueksi kerrokseksi joko ennen 
asennusta tai heti sen jälkeen. Ylimääräinen aine pyyhitään pois. Pintakäsittelyaine voi olla UV-suoja-ainetta 
sisältävää, sävytettyä tai pigmentoitua puuöljyä, vahaa, puunsuojaa tai kuultomaalia. Pinnan uusintakäsittely 
uusitaan tarvittaessa ja sen tarve vaihtelee tapauskohtaisesti, paikallisen ilmaston, käyttömäärän ja UV-
altistuksen mukaan. Lämpöpuuta käyttämällä voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä, kun otetaan 
huomioon puurakenteen koko käyttöikä. Lämpöpuun maalipinnan huoltokäsittelyväli voi olla jopa kolme 
kertaa pidempi, verrattuna käsittelemättömän puun maalipinnan huoltoon, joka tulisi tehdä n. viiden vuoden 
välein. 

 SISÄTILOISSA 

Parafiiniöljy on yksi parhaista pintakäsittelyaineista etenkin saunatilossa. Aine suojaa puun pintaa ja syventää 
kauniisti tunnelmallista sävyä. Muita sisätiloissa käytettäviä pintakäsittelyaineita, kuten maaleja, öljyjä, 
vahoja ja lakkoja voi käyttää.  

Älä käytä pellavaöljyä lämpöpuun pintakäsittelyyn. 
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 LÄMPÖPUUN KÄYTTÖ ILMAN PINTAKÄSITTELYÄ 

Välittömästi asennuksen jälkeen tehty pintakäsittely säilyttää puun ruskean sävyn. Lämpöpuun voi myös 
jättää ilman pintakäsittelyä. Tällöin puu patinoituu kauniisti keloharmaan sävyiseksi auringon UV-säteilyn 
vaikutuksesta. Pinnan käsittelemättömyys ei vaikuta puun kestävyyteen tai muihin ominaisuuksiin. 
Alkuperäinen puun ruskea sävy saadaan haluttaessa takaisin tehopesuliuoksella tai hiomalla. Käsittelyn 
jälkeen pinta suojataan normaalilla tavalla. 

 

LAATU JA YMPÄRISTÖ 

 

Oy Lunawood Ltd:n laatuketju kattaa koko tuotantokaaren, alkaen raaka-ainelähteestä ja ulottuen kuluttajalle saakka. 
Yritys kiinnittää ympäristöasioihin huomiota nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöystävällisyys on vankalla pohjalla jo 
senkin puolesta, että tuote ja sen jalostus ovat täysin kemikaalivapaita. Kestävää, näyttävää rakennusmateriaalia 
saadaan ainoastaan vesihöyryä ja lämpöä käyttämällä. 

Oy Lunawood Ltd:lle myönnettyjä sertifikaatteja ja tunnuksia: 

 Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsenmerkki 

 PEFC alkuperämerkin käyttöoikeus perustuen Inspecta Oy:n myöntämään alkuperäketjunhallinnan 
sertifikaattiin 

 Kansainvälisen Lämpöpuuyhdistyksen myöntämä TWM-laatumerkki 

 KOMO-sertifikaatti, joka osoittaa, että Lunawood Thermo-D -luokan materiaali on biologisesti kestävää ja 
tuotannon laatuvaatimusten täyttyvät 

 Avainlippu-tunnus on myönnetty osoituksena kotimaisesta tuotannosta 

 

Yrityksellä on myös oma laatukäsikirja, joka noudattelee osin ISO 9001 – laatujärjestelmää ja on osa kokonaisvaltaista 
laadunhallintaa. Laadunvalvonnan tavoitteena on valvoa tuotteiden laatua, mutta myös pyrkiä kehittämään sitä. 
Lunawood-ulkoverhoustuotteet ovat varmasti laadukkaita ja siksi CE-merkittyjä.  


