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Puitpoodium
Hea baas

Puitpoodium

Poodium toob paljud
asjad paremini esile. Seda
ehitada ei ole mingi kunst.
Näitame teile, kuidas see
käib.
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Sissejuhatus

Meie poodiumil on palju kasutusvõimalusi. Võib-olla saab sellest priima lava
teie toataimedele. Või muudate sellega oma terrassi atraktiivsemaks. Või
kõrgendate ühe toaosa. Laske oma ideedel vabalt lennata!
Meie poodiumi aluskonstruktsioon koosneb kolmest kandurist, mis kannavad
raami ja kattelaudu. Raam ulatub nii kaugele üles, et kanduritele kruvitavad
kattelauad on selles raami servadega ühetasa. Kui tahate suurema poodiumi
ehitada, pidage meeles, et vajate umbes iga 50 kuni 60 cm tagant sellist
kandurit kattelaudade toeks.
Alljärgnev ehitusjuhend on mõeldud kuuse-liimpuitplaadi jaoks paksusega
27 mm. Kui kasutate teisi materjale või paksusi, tuleb materjaliloendit vastavalt
muuta.
Pidage meeles, et kuusepuit – ka lakituna või laseerituna – on vähem
ilmastikukindel kui teised puiduliigid. Kui tahate olla päris kindel, kasutage
parem tiikpuu- või robiiniapuitu.
Laske vajaminevad osad võimaluse korral ehituskaupluses või tisleril parajaks
lõigata.
Vajalikud elektritööriistad:
> Ekstsentriklihvija
> Akutrell-kruvikeeraja
> Akukruvikeeraja
> Värvipüstol
Muud tarvikud:
> Puidupuuride komplekt
> Avardi
> Tollipulk, pehme pliiats, kustutuskumm, pliiatsiteritaja
> Lihvpaber karedusega 120
> Lapp
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Üksikasjalik materjaliloend:
tk

Tähistus

Pikkus

3

Põhjalauad

3

Laius

Paksus

Materjal

1000 mm 135 mm

27 mm

Kuuseliimpuit

Kantlatid

1000 mm 58 mm

38 mm

Kuusepuust
kantlatt

2

Raamilauad, pikad

1000 mm 85 mm

27 mm

Kuuseliimpuit

2

Raamilauad, lühikesed

1054 mm 85 mm

27 mm

Kuuseliimpuit

7

Kattelauad

986 mm

27 mm

Kuuseliimpuit

135 mm

umbes 45 Peitpeakruvid, 4 x 60 mm
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Kandurite kokkupanek
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Raami ja kandurite kokkupanek
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Kattelaudade paigaldamine
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Puidupinna lihvimine

Alustage kolme kanduri kokkukruvimisest. Iga kandur koosneb ühest kantlatist
ja ühest põhjalauast. Kaks välimist kantlatti on välisservaga ühetasa, keskmine
kantlatt asub põhjalaua keskel. Paigaldage kantlatid akukruvikeeraja ja 4 x
60 mm kruvidega altpoolt läbi põhjalaudade.
Asetage raamilauad, nähtavad servad allpool, nende lõplikus asendis
tööpinnale. Lühikesed raamilauad peavad olema pikkade vahel. Ühendage
need akukruvikeeraja ja 4 x 60 mm kruvidega raamiks. Järgige seejuures meie
juhiseid kahe puitosa kokkukruvimise kohta eelmises lõigus.
Nüüd fikseerige kandurid pikkade raamilaudadega paralleelselt ja all raami
kantlattidega ühetasa, nagu joonisel näidatud. Põhjalauad on ülespoole.
Paigutage keskele kruvitud kantlatiga kandur keskele ning vasakule ja
paremale kruvitud kantlattidega kandurid vastavalt vasakule ja paremale.
Kinnitage kandurid akukruvikeeraja ja 4 x 60 mm kruvidega. Järgige seejuures
taas meie juhiseid kahe puitosa kokkukruvimise kohta.
Järgmisena puurite kattelaudadesse kruviaugud. Puurige kantlattide
kohale keskele alati kaks auku (vt joonist) ja süvistage need. Paigutage
kattelauad 7-millimeetriste distantsklotsidega raamis kanduritele ning kinnitage
akukruvikeeraja ja 4 x 60 mm kruvidega.
Et pealispinda võimalikult hästi töödelda, tuleks seda teha enne poodiumi
kokkupanekut.
Kõigepealt murdke kõik servad, lihvides neid 120-se lihvpaberiga 45° nurga all,
nii et tekib väike kaldserv. Lihvige nähtavaid pindu lihvijaga alati puidumustri
suunas, algul jämedama (120, 180), siis peenema (kuni 240) lihvpaberiga.
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Seejärel niisutage pinnad käsnaga, st hõõruge niiskeks. Kuivamisel kerkivad
mõned lahtised puidukiud üles. Need tuleb ettevaatlikult 180-se lihvpaberiga
eemaldada. Siis on puit pinnatöötluseks valmis. Väike nõuanne: lihvpaber ei
tohi olla liiga nüri, et puidukiud läbi lõigataks, mitte ainult alla surutaks.
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Pealispinna laseerimine
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Valmis!

Esmalt lugege tootja kasutus- ja ohutusjuhised põhjalikult läbi. Töötage hea
ventilatsiooniga ruumis ning vältige seal suitsetamist, söömist ja joomist.
Kandke lasuurvärv värvipüstoliga rikkalikult peale ja eemaldage liigne
lasuurvärv lapiga. Pidage kinni tootja poolt ettekirjutatud kuivamisaegadest.

Bosch ei vastuta salvestatud juhendite täielikkuse ja õigsuse eest. Lisaks juhib Bosch tähelepanu
asjaolule, et nende juhendite kasutamine toimub isiklikul vastutusel. Täitke kõik vajalikud tingimused enda
turvalisuse tagamiseks.

