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Esipuhe

Tämän käsikirjan ovat tuottaneet Lämpöpuuyhdistys ry:n jäsenet. Kun uusia
tuotteita ja valmistusmenetelmiä tulee markkinoille, on hyvin tärkeää antaa
mahdollisimman paljon tietoa tuotteesta ja prosessista, jotta tietotasoa ja ym-
märtämystä voidaan lisätä ja ylläpitää mahdollisimman tehokkaasti. Siksi toi-
vomme, että tämä käsikirja toimisi hyvänä tietolähteenä luokittelijoille, teollisuu-
den loppukäyttäjille, rakennusyrityksille, puutavarakauppiaille jne.

Käsikirjan tavoitteena on tarjota hyvä yhdistelmä teoreettista tietoa, laboratorio-
ja kenttätutkimuksia sekä käytännön ohjeita tuotteen käytöstä. Tulokset on ke-
rätty erilaisista lähteistä, joista useimmat ovat tutkimuslaitos- ja yliopistotasoisia.
Myös teollisten valmistajien kokemuksia on otettu mukaan. Tässä käsikirjassa
esiteltyjä tuloksia ja kokemuksia voidaan käyttää ainoastaan ohjeellisina ja ne
voivat muuttua.

Yksi Lämpöpuuyhdistyksen tehtävistä tulee olemaan tämän käsikirjan säännö l-
linen päivittäminen. Kun uusia tuloksia ja kokemuksia saadaan, julkaistaan uu-
sia painoksia, joissa selvitetään päivitetyt osa-alueet.

Toivomme, että käsikirjasta on lukijoille paljon hyötyä.
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1. Johdanto

1.1. Taustaa

Vuosisatojen ajan on tiedetty, että puun pinnan polttaminen avotulella tekee
puusta kestävämpää ulkokäytössä. Jo viikingit käyttivät tätä menetelmää ulko-
rakennelmissaan, kuten aidoissa.

Tieteellistä tutkimusta puun lämpökäsittelystä ovat tehneet Stamm ja Hansen
Saksassa 1930-luvulla sekä White Yhdysvalloissa 1940-luvulla. Saksalaiset
Bavendam, Runkel ja Buro jatkoivat aiheen tutkimista 1950-luvulla. Kollman ja
Schneider julkaisivat tuloksensa 1960-luvulla ja Rusche ja Burmester 1970-
luvulla. Tutkimustyötä on jatkettu Suomessa, Ranskassa ja Alankomaissa 1990-
luvulla. Tarkimmat ja kattavimmat tutkimukset aiheesta on tehnyt VTT Suomes-
sa. Merkittävää käytännön tutkimustyötä on tehty myös YTI:ssä.

ThermoWoodia valmistetaan VTT:n kehittämällä menetelmällä. Puumateriaali
lämmitetään vähintään 180 ºC:n lämpötilaan ja samalla sitä suojataan höyryn
avulla. Höyry suojaa puuta, mutta vaikuttaa myös puussa tapahtuviin kemialli-
siin muutoksiin. Käsittelyn tuloksena syntyy ympäristöystävällinen Thermo-
Wood. Puun väri tummenee, se on tavallista puuta vakaampaa muuttuvissa
kosteusolosuhteissa, ja sen lämmöneristysominaisuudet ovat paremmat. Riit-
tävän korkeassa lämpötilassa tapahtuvan käsittelyn avulla puusta tulee myös
lahonkestävää. Toisaalta tämä vähentää puun taivutuslujuutta jonkin verran.

1.2. ThermoWood® -prosessi lyhyesti

Yhdessä suomalaisen puutuoteteollisuuden kanssa VTT on kehittänyt teolli-
suusmittaisen puun lämpökäsittelyprosessin. ThermoWood-prosessi on lisen-
soitu Lämpöpuuyhdistys ry:n jäsenille.

ThermoWood® -prosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen:
– Vaihe 1. Lämpötilan kohottaminen ja kuumakuivaus

Kamarin lämpötila nostetaan nopeasti noin 100 ºC:seen lämmön ja höyryn
avulla. Tämän jälkeen lämpötilaa nostetaan tasaisesti 130 ºC:seen, jonka
aikana kuumakuivaus tapahtuu ja puun kosteuspitoisuus laskee lähes no l-
laan.

– Vaihe 2. Lämpökäsittely
Kun kuumakuivaus on tehty, uunin sisälämpötilaa nostetaan välille 185–
215 ºC, ja kun tavoiteltu lämpötila on saavutettu, se pidetään vakiona 2–3
tunnin ajan loppukäyttösovelluksesta riippuen.

– Vaihe 3. Jäähdytys ja kostutus
Viimeisessä vaiheessa lämpötilaa lasketaan vesisuihkutusjärjestelmien
avulla ja kun lämpötila on 80–90 ºC, tehdään uudelleenkostutus, jossa puun
kosteuspitoisuus saadaan käytettävälle 4–7 %:n tasolle.



_______________________________________________________________
ThermoWood® -käsikirja 02.01.2003 2 - 1

Kuva 1-1. Kaaviokuva tuotantoprosessista

Lämpötilaa nostettaessa tai laskettaessa käytetään erityistä säätöjärjestelmää,
jotta voidaan estää puun pinnan ja sisäosan halkeileminen. Eri puulajeille ja  eri
dimensioille käytetään omia säätöarvoja.

Raaka-aineena voidaan käyttää tuoretta tai uunikuivattua puuta. Jos prosessi
käynnistetään tuoreella puulla, puu voidaan kuivata nopeaa kuumakuivauspro-
sessia hyödyntämällä. Nopea kuivuminen on mahdollista, koska värimuutok-
sista ei tarvitse huolehtia ja pihka poistuu puusta joka tapauksessa lämpökäsit-
telyprosessin aikana.

Menetelmä soveltuu sekä havu- että lehtipuun käsittelyyn. Prosessi täytyy kui-
tenkin optimoida jokaista puulajia varten erikseen.

1.3. Muutokset puun rakenteessa ja kemialliset reaktiot

Kun verrataan rakennuksissa esiintyvän yli satavuotiaan puun rakennetta läm-
pökäsitellyn puun vastaavaan rakenteeseen, voidaan havaita selviä yhtäläi-
syyksiä. Alla esitetyt kuvat esittävät tavallisen männyn, lämpökäsitellyn männyn
ja rakennuksesta otetun 350 vuotta vanhan männyn mikrorakennetta (kuvat:
Tampereen teknillinen korkeakoulu). Analyysiin perustuen voidaan sanoa, että
tietyllä tavalla toteutettu puun lämpökäsittely vanhentaa puuta, eli yhdessä yös-
sä on mahdollista vanhentaa puun rakennetta yli 200 vuotta.

ThermoWood® -prosessi 
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Kuva 2. Käsittelemätön mänty Kuva 3. Lämpökäsitelty mänty

Kuva 4. 350 vuotta vanha mänty.

Puun kuumentaminen muuntaa useita puun kemiallisia  ja fysikaalisia ominai-
suuksia pysyvästi. Ominaisuuksien muuttuminen johtuu pääasiassa hemisellu-
loosien termisestä hajoamisesta. Haluttuja muutoksia alkaa tapahtua jo 150ºC:n
lämpötiloissa ja edelleen nostettaessa lämpötilaa portaittain. Tällöin puun kos-
teuseläminen pienenee, biologinen kestävyys paranee, väri tummuu, puusta
poistuu useita eri uuteaineita, se kevenee, tasapainokosteus laskee, pH laskee
ja lämmöneristyskyky kasvaa. Samalla puun jäykkyys ja lujuusominaisuudet
kuitenkin muuttuvat.

Kuva 3. ThermoWood
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1.4. Yleinen ThermoWood® -tuoteluokitus

Havu- ja lehtipuille on oma luokituksensa, koska niiden ominaisuudet poik-
keavat selvästi toisistaan. Lämpökäsittelyluokkia on kaksi. Useamman luokan
käyttö ei ole mielekästä, koska puun ominaisuudet muuttuvat aluksi hitaasti
lämpötilan noustessa. Käsittelylämpötilan kohotessa yli 200 oC:een on ominai-
suuksien muuttuminen nopeaa. Useamman kuin kahden luokan käytössä olisi
vaarana ominaisuuksien sekoittuminen eri luokkien välillä. Maksimilämpötilana
215 oC on riittävä, muttei kuitenkaan niin vielä niin korkea, että lämpökäsit-
telystä johtuvat vaikutukset puun rakenteellisiin ominaisuuksiin olisivat merkit-
täviä.

Yleisessä ThermoWood® -tuoteluokituksessa korostetaan keskeisinä ominai-
suuksina kosteuselämistä, värinmuutosta ja biologista kestävyyttä.

Teolliselle asiakkaalle toimitettava ThermoWood® lämpökäsitellään ostajan ja
tuottajan välisen sopimuksen mukaisesti, jolloin käsittelyaste voidaan optimoida
tarkasti loppukäyttökohteen mukaan. Tällöin on kyse ThermoWoodista, jota ei
luokitella yleisen tuoteluokituksen mukaisesti.

Yleiset ThermoWood® -tuoteluokat
ThermoWoodilla on kaksi yleistä tuoteluokkaa, joiden nimet ovat Thermo-S ja
Thermo-D.

Thermo-S
Thermo-S -nimen S-kirjain tulee englanninkielisestä sanasta stability (vakaus,
stabiliteetti, stabiilisuus, stabiilius, pysyvyys). Ulkonäön lisäksi stabiilisuus on
keskeinen ominaisuus tämän tuoteluokan tuotteiden loppukäyttökohteissa.
Thermo-S -luokkaan käsitellyn puun keskimääräinen kosteuseläminen tangentin
suunnassa on 6 - 8 %. Thermo-S    -luokan ThermoWood on standardin EN 113
mukaisesti luokiteltuna melko kestävä eli se kuuluu luontaiselta lahonkestävyy-
deltään luokkaan 3.

Thermo-S -tuoteluokkaan käsitellyn sahatavaran suositeltavia käyttökohteita
ovat:

Thermo-S  Havupuut Thermo-S  Lehtipuut
- rakennekomponentit
- sisustukset, kuivat tilat
- kiintokalusteet, kuivat tilat
- huonekalut
- puutarhakalusteet
- saunan lauteet
- ikkuna- ja ovirakenteet

- sisustukset
- kiintokalusteet
- huonekalut
- lattiat
- saunan rakenteet
- puutarhakalusteet

Thermo-D
Thermo-D -nimen D-kirjain tulee englanninkielisestä sanasta durability
(kestävyys, kulutuskestävyys). Ulkonäön lisäksi biologinen kestävyys on kes-
keinen ominaisuus tämän tuoteluokan tuotteiden loppukäyttökohteissa. Thermo-
D -luokkaan käsitellyn puun keskimääräinen kosteuseläminen tangentin suun-
nassa on 5 - 6 %. Thermo-D   -luokan ThermoWood® on standardin EN 113 mu-
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kaisesti luokiteltuna kestävä eli se kuuluu luontaiselta lahonkestävyydeltään
luokkaan 2.

Thermo-D -tuoteluokkaan käsitellyn sahatavaran suositeltavia käyttökohteita
ovat:

Thermo-D  Havupuut Thermo-D  Lehtipuut
- ulkoverhous
- ulko-ovet
- ikkunaluukut
- ympäristörakenteet
- sauna- ja kylpyhuonesisustukset
- lattiat
- puutarhakalusteet

Käyttökohteet kuten luokassa Thermo-S  .
Haluttaessa tummaa värisävyä käytetään
luokan Thermo-D  -tuotteita.

Yhteenveto ThermoWood® -prosessin vaikutuksista puun ominaisuuksiin
tuoteluokittain

Havupuut (mänty ja kuusi)
Thermo-S Thermo- D

Käsittelylämpötila 190 °C 212 °C

Säänkestävyys + ++

Dimensiostabiilisuus + ++

Taivutuslujuus ei muutosta -

Värin tummuus + + +

Lehtipuut (koivu ja haapa)
Thermo- S Thermo- D

Käsittelylämpötila 185 °C 200 °C

Säänkestävyys ei muutosta +

Dimensiostabiilisuus + +

Taivutuslujuus ei muutosta -

Värin tummuus  +  + +
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1.5. Standardiluettelo

– EN 20 – 1  Wood preservatives. Determination of the protective
effectiveness against Lyctus Brunneus (Stephens). Part 1:
Application by surface treatment (laboratory method)

– EN 21 Wood preservatives. Determination of the toxic values
against Anobium punctatum (De Geer) by larval transfer
(Laboratory method)

– EN 46 Wood preservatives. Determination of the preventive action
against recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus
(Linnaeus) (Laboratory method)

– EN 47 Wood preservatives. Determination of the toxic values
against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae (Laboratory
method)

– EN 84 Wood preservatives. Accelerated ageing of treated wood
prior to biological testing. Leaching procedure

– EN 113 Wood preservatives. Test method for determining the
protective effectiveness against wood destroying
basidiomycetes. Determination of the toxic values

– EN 117 Wood preservatives. Determination of toxic values against
Reticulitermes santonensis de Feytaud (Laboratory method)

– EN 252 Field test method for determining the relative protective
effectiveness of a wood preservative in ground contact

– EN 302-2 Adhesives for load-bearing timber structures; test methods;
part 2: determination of resistance to delamination
(laboratory method)

– EN 335 – 1  Durability of wood and wood-based products - Definition of
hazard classes of biological attack - Part 1: General

– EN 335 – 2  Durability of wood and wood-based products - Definition of
hazard classes of biological attack - Part 2: Application to
solid wood

– EN 350 – 1  Durability of wood and wood-based products. Natural
durability of solid wood. Part 1: Guide to the principles of
testing and classification of the natural durability of wood

– EN 350 – 2 Durability of wood and wood-based products. Natural
durability of solid wood. Part 2: Guide to natural durability
and treatability of selected wood species of importance in
Europe

– EN 392 Glued laminated timber - Shear test glue lines
– EN 408 Timber structures. Structural timber and glued laminated

timber. Determination of some physical and mechanical
properties

– EN 460 Durability of wood and wood-based products - Natural
durability of solid wood - Guide to the durability requirements
for wood to be used in hazard classes

– ENV 807 Wood preservatives. Determination of the effectiveness
against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting
micro-organisms

– EN 927 – 1  Paints and varnishes. Coating materials and coating systems
for exterior wood. Part 1: Classification and selection
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– EN 927 – 3  Paints and varnishes. Coating materials and coating systems
for exterior wood. Part 3: Natural weathering test

– EN 927 – 4  Paints and varnishes. Coating materials and coating systems
for exterior wood. Part 4: Assessment of the water-vapour
permeability

– EN 927 – 5  Paints and varnishes. Coating materials and coating systems
for exterior wood. Part 5: Assessment of the liquid water
permeability

– EN 12037 Wood preservatives - Field test method for determining the
relative protective effectiveness of a wood preservative
exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method

– ISO 5660 – 1  Fire tests; reaction to fire; part 1: rate of heat release from
building products (cone calorimeter method)

– ISO 6341 Water quality -- Determination of the inhibition of the mobility
of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) -- Acute
toxicity test

– ASTM D 3273 Test Method for Resistance to Growth of Mold on the
Surface of Interior Coatings In an Environmental Chamber
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2. RAAKA-AINE

2.1. Lämpökäsitellyn puun laatuun vaikuttavat tekijät

2.1.1. Yleistä

Lämpökäsitellyn puun laatuun vaikuttaa keskeisesti raaka-aineeksi käytettävän
puun laatu. Periaatteessa lämpökäsittely sopii kaikille puulajeille. Prosessi-
parametrit on kuitenkin optimoitava jokaiselle puulajille erikseen.

2.1.2. Puulaji

Suomessa lämpökäsitellään mäntyä (Pinus sylvestris), kuusta (Picea abies),
koivua (Betula pendula) ja haapaa (Populus tremula). Kokemuksia Radiata
männyn (Pinus radiata), saarnin (Fraxinus excelsior), lehtikuusen (Larix
sibirica), tervalepän (Alnus glutinosa), pyökin (Fagus silvativa) ja eukalyptuksen
lämpökäsittelystä on saatu ja ne ovat poikkeuksetta myönteisiä.

Puulajien välillä on eroja. Vuosikasvu, puun solut, puun huokoset, puun kemial-
listen komponenttien määrät jne. Puulaji vaikuttaa myös esim. kuidun pituuksiin:
havupuilla on laajempi jakauma kuidun pituuksissa sekä lehtipuilla jakauma on
pienellä välillä ja kuidut lyhyitä.

2.2. Sahatavaran laatu

2.2.1. Yleiset laatuluokat

Sahatavaran laatua valvotaan yleisen laatuluokituksen avulla. Laatuluokat jae-
taan kolmeen ryhmään oksien määrän, laadun, paikan ja koon mukaan. Luokat
on nimetty A, B ja C laatuihin. A-luokka on lisäksi jaettu alaluokkiin A1, A2, A3
ja A4. Lisäksi sahoilla on käytössä useita asiakaskohtaisia sovellutuksia.
Rakennesahatavaralle on tehty myös oma lujuusluokittelu standardin EN 338
mukaan.

2.2.2. Oksat

Alla olevissa kuvissa esitetään erilaisia oksatyyppejä, jotka huomioidaaan
raaka-ainetta valittaessa. Lämpökäsittelyyn valitaan ensisijaisesti terveoksaisia
sahatavaralaatuja.
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2.2.3. Raaka-aineen vähimmäislaatuvaatimukset

Lämpökäsitteyprosessi asettaa käsiteltävälle sahatavaralle erittäin tiukat laatu-
vaatimukset. Lämpöpuuyhdistys ry on määritellyt minimilaatuvaatimukset Ther-
moWoodin raaka-aineena käytettävälle mänty-, kuusi-  ja lehtipuusahatavaralle.
Minimilaatuvaatimukset esitetään alla olevissa taulukoissa 1 - 3.

         
Terve oksa  Kuiva oksa   Kuoren ympäröimä Laho-oksa

  oksa

            
Särmäoksa Sarvioksa Lehtioksa  Ryhmäoksat

Kuva 1-2. Oksatyyppejä
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Taulukko 1-2. Lämpökäsiteltävän mäntysahatavaran laatuvaatimukset
LAATU A+B furniture
OKSAT (1 huonoimmalla 2 m osuudella kpl

Lappeella 8/2
Syrjällä 4/1

ei sallita

terveet/kuivat

kuorioksat
oksan reikä tai irto-oksa ei sallita
Terveen oksan suurin läpimitta lappeella oksan läpimitta, mm

 16, 19, 22, 25 * 75, 100, 115 35
125, 150 55

175, 200, 225 55
32, 38, * 75, 100, 115 55

125, 150 55
175, 200, 225 60

44, 50, *75, 100, 115 60
125, 150 60

175, 200, 225 70
63, 75, * 75, 100, 115 60

125, 150 60

Dimensio

175, 200, 225 65
Terveen oksan suurin läpimitta syrjällä oksan läpimitta, mm

16,19 = paksuus
22, 25 22
32, 38 30
44, 50 40

Sahatavaran paksuus, mm

63, 75 50
Muut oksat
Kiinnipysyvät oksat laadussa A ja B

Läpimitta enintään % ter-
veen oksan mitasta

70
20

Ei sallita

Oksaryhmän oksa (2

Kuiva oksa (3

Kuorioksa (4

Laho-oksa Ei sallita
Muut viat

Max. 20% leveydestäLatvamurtuma
Ydin juova Sallitaan
 1

 2

 3

 4

Oksakoon ollessa taulukkoarvoa pienempi, sallitaan suurempi lukumäärä oksia. Taulukon
oksakokojen yhteissumma mm:ssä (= oksien lukumäärä * läpimitta) ei minkään oksatyy-
pin osalta saa kuitenkaan ylittää.
Oksaryhmään kuuluu vähintään 4 kpl yli 12 mm:n suuruista oksaa, jotka sijaitsevat kap-
paleen samalla 150 mm pituisella osuudella pintalappeella ja syrjillä. Mikäli oksia ei erota
toisistaan selvä puunsyymuodostelma, luetaan ne yhdeksi oksaksi ja mitataan sen mu-
kaisesti.
Oksan ollessa irti ympäröivästä puuaineesta enintään 1/4 osuudelta, se luokitellaan ter-
veeksi.
Oksan ollessa enintään ¼ osuudelta kuoren ympäröimä, se luokitellaan kuivaksi oksaksi.
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Taulukko 2-2. Lämpökäsiteltävän kuusisahatavaran laatuvaatimukset
LAATU ST 1-5
OKSAT (1 huonoimmalla 2 m osuudella kpl

Lappeella 8/2
Syrjällä 4/1

ei sallita

terveet/kuivat

kuorioksat
oksan reikä tai irto-oksa ei sallita
Terveen oksan suurin läpimitta lappeella oksan läpimitta, mm

 16, 19, 22, 25 * 75, 100, 115 35
125, 150 40

175, 200, 225 45
32, 38, * 75, 100, 115 40

125, 150 45
175, 200, 225 50

44, 50, *75, 100, 115 45
125, 150 50

175, 200, 225 55
63, 75, * 75, 100, 115 50

125, 150 55

Dimensio

175, 200, 225 60
Terveen oksan suurin läpimitta syrjällä oksan läpimitta, mm

16,19 =paksuus
22, 25 22
32, 38 30
44, 50 40

Sahatavaran paksuus, mm

63, 75 50
Muut oksat
Kiinnipysyvät oksat laadussa A ja B

Läpimitta enintään % ter-
veen oksan mitasta

Oksasumma ei saa ylittyä

20
Ei sallita

Oksaryhmän oksa (2

Kuiva oksa (3

Kuorioksa (4

Laho-oksa
Ei sallita

Muut viat
Max. 20% leveydestäLatvamurtuma

Ydin juova Sallitaan
 1

 2

 3

 4

Oksakoon ollessa taulukkoarvoa pienempi, sallitaan suurempi lukumäärä oksia. Taulukon
oksakokojen yhteissumma mm:ssä (= oksien lukumäärä * läpimitta) ei minkään oksatyy-
pin osalta saa kuitenkaan ylittää.
Oksaryhmään kuuluu vähintään 4 kpl yli 12 mm:n suuruista oksaa, jotka sijaitsevat kap-
paleen samalla 150 mm pituisella osuudella pintalappeella ja syrjillä. Mikäli oksia ei erota
toisistaan selvä puunsyymuodostelma, luetaan ne yhdeksi oksaksi ja mitataan sen mu-
kaisesti.
Oksan ollessa irti ympäröivästä puuaineesta enintään 1/4 osuudelta, se luokitellaan ter-
veeksi.
Oksan ollessa enintään ¼ osuudelta kuoren ympäröimä, se luokitellaan kuivaksi oksaksi.
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Taulukko 3-2. Lämpökäsiteltävän lehtipuusahatavaran laatuvaatimukset
LAATUVAATIMUKSET (koskevat kaikkea lämpökäsiteltävää lehtipuusahatavaraa)

E-LAATU
Määritelmä:
4-sivun oksaton, täysin
virheetön pintasahe

A-LAATU
Määritelmä:
3-sivun oksaton pintasahe

Minimimitat toimituskosteudessa (n. 18 %)
Leveys nimellismitta + 6 %, muutaman mm:n ylitys sallitaan

Paksuus nimellismitta + 3 %, muutaman mm:n ylitys sallitaan
Repeämät / halkeamat ei sallita
Vajaakanttisuus ei sallita
Sivukäyryys = 8 mm / 3 m
Lapevääryys = 15 mm / 3 m
Kierous = 10 mm / 3 m
Kosteus < 20 %, tasainen koko erässä
Sinistymä ei sallita
Toimituspituus > 2 100 mm, erikseen sovittaessa lyhyempi
Paketointi pituuksien mukaan, 100 mm:n jaolla
Sydänpuu Tumma tai vaalea ei sallita ei sallita
Kuivauksen aiheuttamat värivirheet ei sallita
Sahausajankohdan tai varastoinnin
aiheuttamat värivirheet ei sallita
Tasainen värivirhe sopimuksen mukaan
Puulajikohtaisia laatuohjeita Koivu

Loimua ja mineraalipilkkuja
sallitaan.

Koivu
Takalappeella sallitaan kaksi
kpl terveitä oksia halkaisija
max. 10 mm tai yksi kuollut
oksa halkaisija max 10 mm /
sahatavarametri.
Harmaata sydänpuuta salli-
taan yksittäisissä sahata-
varakappaleidssa max. 20
mm:n leveydellä puolen
metrin matkalla.
Haapa
Takalappeella sallitaan
muutamia pinnallisia oksia ja
värivirheitä yksittäisissä
sahatavarakappaleissa.

Haapa
Ei sallita vesiharmaata tai solun luhistumaa
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2.2.4. Puun kosteus

Lämpökäsittelyn onnistumisen kannalta puun kosteudella ei ole merkitystä.
Käsittely voidaan aloittaa joko tuoreesta puusta tai kuivatusta puusta. Käsittelyn
ensimmäisessä vaiheessa puu kuivataan joka tapauksessa absoluuttisen kui-
vaksi. Kuivaus on pisin vaihe lämpökäsittelyprosessissa ja siksi sen pituus vai-
kuttaakin olennaisesti kustannuksiin.

Tuore puu sisältää vettä kahdessa muodossa: vapaana vetenä soluonteloissa
ja sitoutuneena vetenä soluseinämissä. Soluonteloissa olevasta vedestä osa
liikkuu kuivauksen aikana syysuuntaan kapillaarisesti pintajännityksen ja vesi-
höyryn paine-erojen vaikutuksesta. Jos huokoset soluonteloista toiseen
mahdollistavat veden vaivattoman kulun, vesi voi kulkeutua useita metrejä.
Muutoin kapillaarikuivuminen ulottuu puun päistä vain muutaman solun pituu-
den verran. Pääosa vedestä poistuu diffuusion avulla soluseinämien läpi höy-
rynä. Tämä tapahtuu soluontelon läpi syitä vastaan kohtisuorassa suunnassa.
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3. ThermoWood® -PROSESSI

3.1. Laitteet

Lämpökäsittelyprosessissa käytetään vettä, höyryä ja korkeita lämpötiloja. Yh-
dessä puusta haihtuvien ainesosien kanssa prosessin olosuhteet aiheuttavat
korroosiota.

Lämpökäsittelylaitteet valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Korkea läm-
pötila edellyttää lisäksi tavanomaisista puhallin- ja patteriratkaisuista poikkeavia
rakenteita sekä turvavarusteita.

Prosessissa tarvittavan korkean lämpötilan tuottamiseen on kuumaöljytekniikka
parhaiten soveltuva. Kuumaöljykattilan lämmönlähteenä voi olla biopolttoaine,
polttoöljy tai kaasu. Myös muita lämmitysratkaisuja, kuten suora sähkölämmitys,
on käytössä. Edelleen prosessilaitteiston tulee sisältää höyrynkehitin, jolla tuo-
tetaan prosessissa tarvittava höyry.

Puusta prosessin aikana vapautuvat prosessikaasut käsitellään esimerkiksi
polttamalla. Käsittelyn ensisijainen tarkoitus on ehkäistä prosessissa puusta
irtoavista yhdisteistä ympäristölle aiheutuvia hajuhaittoja.

3.2. Vaiheet

Kuivaus
Kuivaus on lämpökäsittelyprosessin vaiheista pitkäkestoisin. Vaihetta kutsutaan
myös kuumakuivaukseksi, jossa puu kuivataan kuivaksi ennen lämpökäsittely-
vaihetta. Kuivatusvaiheen pituus riippuu näin ollen puun alkukosteudesta, puu-
lajista ja sahatavaran paksuudesta. Raaka-aine voi olla tuoretta tai valmiiksi
kuivattua. Tämän vaiheen kestoaika on 4 - 15 tuntia.

Kuivauksen onnistuminen on tärkeää sisähalkeamien välttämiseksi. Puu tulee
elastiseksi korkeissa lämpötiloissa, jolloin sen muodonmuutosten sietokyky on
parempaa kuin lämminilmakuivauksessa.

Lämpökäsittely
Lämpökäsittely tehdään suljetussa kammiossa, jonka lämpötila nostetaan kä-
sittelyasteesta riippuen 185 - 215 ºC:een. Lämpökäsittelyvaihe  alkaa välittö-
mästi kuumakuivausvaiheen jälkeen. Kuivauksen ja lämpökäsittelyn aikana
käytetään vesihöyryä suojakaasuna. Suojakaasu estää puun syttymisen ja vai-
kuttaa puussa tapahtuviin kemiallisiin muutoksiin. Lämpökäsittelyvaiheen kes-
toaika on 2 - 3 tuntia.

Tasaannutus
Tasaannutus suoritetaan lämpökäsittelyn jälkeen. Puuta jäähdytetään hallitusti
prosessin jälkeen, koska suuri lämpötilaero puun ja ulkoilman välillä aiheuttaa
halkeilua. Puuhun täytyy myös imeyttää kosteutta, jotta se saadaan sopivaan
toimituskosteuteen. Puun loppukosteudella on myös tärkeä merkitys sen työs-
töominaisuuksiin, liian kuivaa puuta on vaikea työstää.  Puun loppukosteuden



_____________________________________________________________________________________
ThermoWood® -käsikirja 02.01.2003 2 - 3

tulee tasaannutuksen jälkeen olla 5 - 7 %. Tasaannutusvaihe kestää käsittely-
lämpötilasta ja sahatavarasta riippuen noin 5 – 15 tuntia.

3.3. Energia

Energiaa tarvitaan pääasiassa puun kuivaukseen, joka kuluttaa 80 % käytetystä
lämpöenergiasta. ThermoWood® -prosessin energiantarve kokonaisuudessaan
on vain noin 25 % korkeampi kuin tavallisen puunkuivausprosessin. Sähköntar-
ve on sama kuin tavallisessa puunkuivauksessa.

3.4. Ympäristönäkökohdat

ThermoWood® -prosessi on ympäristöystävällinen, koska siinä ei käytetä kemi-
kaaleja, ainoastaan vettä ja lämpöä. Koska prosessissa vapautuu puun uuteai-
neita, hajuhaittojen välttämiseksi ne voidaan käsitellä esimerkiksi polttamalla.

ThermoWood -prosessissa ei synny mainittavasti jätevettä. Syntyvän jäteveden
kiinteät osat erotellaan erityisessä selkeytysaltaassa ja loput käsitellään veden-
puhdistamolla.
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4. ThermoWoodin ominaisuudet

Kaikki tässä luvussa kuvatut ominaisuudet perustuvat useiden vuosien aikana
toteutettujen puun lämpökäsittelyyn liittyvien tutkimusten tuloksiin. Ominaisuuk-
sia voidaan käyttää ohjeellisina ja ne saattavat vaihdella puukappaleiden luon-
taisten erojen mukaan. Tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen. Lisätutki-
muksia tehdään koko ajan, jotta voidaan vahvistaa aiempia testituloksia ja ke-
rätä tilastollisesti merkittävä tietokanta ThermoWoodin tärkeimmistä ominai-
suuksista.

Suurin osa toteutetuista tutkimuksista käsittelee havupuita (mänty, kuusi), mutta
jonkin verran on tutkittu myös lehtipuulajeja (koivu, haapa). Kuusen ja männyn
välillä esiintyvät erot eivät ole suuria, mutta tietenkin on olemassa luontaisia
eroja tiheydessä ja oksatyypeissä.

4.1. Kemialliset muutokset

4.1.1. Yleistä

VTT, Helsingin teknillinen korkeakoulu ja Helsingin yliopisto ovat julkaisseet
useita tieteellisiä tutkimuksia lämpökäsitellyn puun kemiallisista muutoksista
yhteisprojektissaan Modifioidun puun reaktiomekanismit vuosien 1998–2001
aikana. Lisäksi Jyväskylän yliopistossa Risto Kotilainen on kirjoittanut väitöskir-
jan otsikolla ”Chemical Changes in Wood during Heating at 150–260 ºC”.

Puun fysikaalisessa ja kemiallisessa rakenteessa lämmittämisen aikana tapah-
tuvien lukuisten muutosten ymmärtäminen edellyttää puun kemiallisen koostu-
muksen, rakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien perustuntemusta.

Kuva 1-4. Lämpökäsitellyn puun reaktiomekanismit (lähde: VTT).
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Puun pääkomponentit selluloosa, hemiselluloosat ja ligniini hajoavat eri tavoin
lämmön vaikutuksesta. Selluloosa ja ligniini hajoavat hitaammin ja korkeammis-
sa lämpötiloissa kuin hemiselluloosat. Uuteaineet hajoavat puussa helpoimmin
ja näitä yhdisteitä poistuukin puusta lämpökäsittelyn aikana.

4.1.2. Hiilihydraatit

Selluloosa ja hemiselluloosat ovat hiilihydraatteja ja toimivat rakennekom-
ponentteina puussa. Selluloosan osuus puuaineksesta on 40 – 50% ja hemi-
selluloosien osuus 25 – 35% puusta.  Selluloosa on glukoosiyksiköistä muo-
dostunutta pitkää ketjua (DP 5000 – 10000) ja hemiselluloosat ovat erilaisista
monosakkarideista muodostuneita lyhyempiä ketjuja (DP 150 – 200). Hemisel-
luloosien koostumus ja pitoisuus vaihtelee eri puulajeilla. Lämpökäsittelyn aika-
na muutoksia tapahtuu molemmille ryhmille, mutta eniten muutoksia tapahtuu
runsaasti happea sisältäville hemiselluloosille.

Selluloosan rakenneyksiköt, β-D-glykopyranoosit, ovat kiinni toisissaan (1→4)-
glykosidisidoksilla. Selluloosaketjut taas ovat  kiinni toisissaan hydroksyyliryh-
mien välisten sidosten kautta. Alle 300 ºC lämpötiloissa selluloosan hajoami-
sessa polymeroitumisaste laskee, vettä eliminoituu sekä muodostuu vapaita
radikaaleja, karbonyyli-, karboksyyli- ja hydroperoksidiryhmiä, hiilimonoksidia ja
–dioksidia sekä reaktiivista puuhiiltä.

Hemiselluloosien rakenneyksiköitä ovat D-glukoosi, D-mannoosi, D-galaktoosi,
D-ksyloosi, L-arabinoosi sekä pienempinä määrinä L-ramnoosi, 4-O-metyyli-D-
glukuronihappo ja D-galaktouronihappo.  Ne ovat kiinni toisissaan (1→4)- tai
(1→6)-sidoksilla.

Puuta lämmitettäessä muodostuu hydrolyysin seurauksena asetyloituneista
hemiselluloosista etikkahappoa. Vapautunut happo katalysoi hemiselluloosien
hydrolyysiä liukoisiksi sokereiksi. Lisäksi muodostunut etikkahappo depolymeroi
amorfisella alueella olevia selluloosa- mikrofibrillejä. Happo hydrolysoi glu-
koosiyksiköitä yhdistäviä sidoksia pilkkoen selluloosaa lyhyemmiksi ketjuiksi.

Lämpökäsittelyn jälkeen puussa on selvästi alhaisempi määrä hemisellulloosia.
Tällöin lahottajien hyödynnettävissä olevaa ravintoa on huomattavasti vähem-
män ja osittain tästä syystä lämpökäsitelty puu kestää lahottajasieniä huomatta-
vasti paremmin kuin käsittelemätön puu. Hemiselluloosien hajoamisen yhtey-
dessä vettä sitomaan kykenevien hydroksyyliryhmien pitoisuus laskee ja puusta
tulee myös dimensiostabiilimpaa kuin käsittelemättömästä puusta.

Hemiselluloosien hajoamislämpötila on noin 200 – 260 ºC ja selluloosalla vas-
taava luku on noin 240 – 350 ºC. Lehtipuissa hemiselluloosien määrä on suu-
rempi kuin havupuissa, jolloin hajoaminen myös tapahtuu helpommin kuin ha-
vupuilla. Hemiselluloosaketjun katkeaminen ei kuitenkaan alenna puun lujuutta
kuten selluloosaketjujen katkeaminen tekisi. Sen sijaan hemiselluloosaketjun
katkeaminen parantaa puun puristettavuutta sekä pienentää jännitysten synty-
mistä ja puuaineksen palautumista.
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4.1.3. Ligniini

Ligniini on puusoluja koossa pitävä aine. Puusolujen välilamellien tumma aines
on pääosin ligniiniä. Sitä löytyy myös solun primaari- sekä sekundaariseinistä.
Havupuissa ligniinin osuus puuaineksesta on 25 – 30% ja lehtipuissa 20 – 25%.
Ligniinin tarkka kemiallinen rakenne on vielä selvittämättä, mutta sen prekursorit
eli rakenneyksiköt on tunnettu jo vuosikymmenten ajan. Ligniini on muodostunut
pääosin näistä fenyylipropaaniyksiköistä ja ne ovat kiinni toisissaan tyypillisesti
eetteri- ja hiili-hiili-sidoksilla (DP 10 – 50).  Havupuissa esiintyy pääosin fenyyli-
propaanin guajasyyliyksiköitä ja lehtipuissa fenyylipropaaneista lähes yhtä pal-
jon sekä guajasyyli- että syringyyliyksiköitä. Molemmissa esiintyy myös pie-
nempiä määriä p-hydroksifenyylipropaania.

Lämpökäsittelyn aikana fenyylipropaaniyksiköiden väliset sidokset hajoavat
osittain. Aryylieetterisidokset syringyyliyksiköiden välillä hajoavat helpommin
kuin guajasyyliyksiköiden väliset sidokset. Allyylisten sivuketjujen termokemialli-
set reaktiot ovat yleisempiä kuin aryyli-alkyylieetterisidosten. Kondensaatiore-
aktioita tapahtuu sitä enemmän mitä pidempi on autohydrolyysiaika. Konden-
saatioreaktion tuotteita ovat β-ketoniryhmät sekä konjugoituneet karboksyyli-
happoryhmät.

Puun ainesosista ligniini kestää lämpöä parhaiten. Ligniinin massa alkaa laskea
vasta yli 200ºC lämpötiloissa, kun β-aryylieetterisidokset alkavat hajota. Kor-
keissa lämpötiloissa ligniinin metoksyylipitoisuus laskee ja osa ligniinin ei-
kondensoituneista yksiköistä muuttuu difenyylimetaanityyppisiksi yksiköiksi.
Lämpötilavälillä 120 – 220ºC tyypillisin reaktio onkin difenyylimetaani- tyypin
kondensaatio. Tällä reaktiolla on suuri vaikutus ligniinin ominaisuuksiin lämpö-
käsittelyssä, kuten sen väriin, reaktiivisuuteen ja liukenemiseen.

4.1.4. Uuteaineet

Puuaines sisältää vähäisessä määrin pienimolekyylisiä ainesosia. Uuteaineita
on puussa alle 5% ja tähän ryhmään lasketaan mm. terpeenit, rasvat, vahat ja
fenolit. Uuteaineet ovat heterogeenisiä luonteeltaan eri puulajeilla ja erilaisten
yhdisteiden määrä on hyvin suuri. Uuteaineet eivät ole puun rakennekom-
ponentteja ja suurin osa yhdisteistä haihtuu helposti lämpökäsittelyssä.
.

4.1.5. Toksisuus

Lämpökäsitellyn kuusen uutteiden ekotoksisuus on testattu CTBA:lla (EU-
projekti: Up grading of non durable wood species by appropriate pyrolysis ther-
mal treatment, 1998). Testit suoritettiin EN 84 -testin jälkeen saaduilla uutteilla.
Tällä testillä arvioidaan biosidien kiinnittymistä puun soluihin. Pieniä näytteitä
uutettiin vedellä ja vesi testattiin standardin NF-EN ISO 506341 mukaisesti
Daphnia magnalla (makean veden pieni simpukka) ja tehtiin mikrotoksisuustes-
tit meren valobakteereille. Kokeet osoittivat, että uutteet eivät sisällä Daphnia
magnalle myrkyllisiä aineita ja ovat vaarattomia bakteereille.
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ThermoWoodia on testattu myös luuta korvaavana aineena (VTT ja Turun yli-
opistollisen keskussairaalan kirurgian klinikka). Alustavat testit ovat antaneet
hyviä tuloksia; lämpökäsitellyllä koivulla on samanlaisia ominaisuuksia kuin
luulla. ThermoWood® on steriiliä, eikä siitä ole löydetty myrkyllisiä aineita.

4.2. Fysikaaliset muutokset

4.2.1. Tiheys

Tiheys määritetään mittaamalla näytteen paino ja koko. ThermoWood® ei ole
yhtä tiheää kuin käsittelemätön puu. Tämä johtuu pääasiassa käsittelyn aikana
tapahtuneista näytteen massan muutoksista, kun puu menettää painoaan. Ku-
ten alla olevasta kuvasta nähdään, tiheys pienenee käytettäessä korkeampia
käsittelylämpötiloja. Kuitenkin hajonta on suurta ja selitysaste alhainen johtuen
puun luontaisesta tiheyden vaihtelusta.

KÄSITTELYLÄMPÖTILAN VAIKUTUS TIHEYTEEN, MÄNTY
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Kuva 2-4. Käsittelylämpötilan vaikutus tiheyteen käsiteltäessä mäntyä 3 tunnin
ajan 160–240 °C:n lämmössä. Tiheys lämpötila-alueella T < 160 °C on keski-
määrin 560 kg/m3. Testimateriaalia on tasaannutettu 65 %:n suhteellisessa
kosteudessa (lähde: VTT).
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4.2.2. Lujuus

Puumateriaalin lujuudella ja tiheydellä on yleensä voimakas korrelaatio ja
ThermoWoodin tiheys on hieman alhaisempi käsittelyn jälkeen. Siksi on selvää,
että ThermoWoodilla on joissain tapauksissa matalammat lujuusarvot, mutta
paino-lujuus-suhde saattaa pysyä lähes muuttumattomana.

Puun lujuus on voimakkaasti riippuvainen kosteuspitoisuudesta silloin kun puun
kosteuspitoisuus on alle puun syiden kyllästymispisteen. Koska ThermoWoodin
tasapainokosteus on pienempi, sen kosteuspitoisuus on tietyissä olosuhteissa
alhaisempi ja siten sen lujuusarvot voivat olla korkeampia kuin tavallisella puul-
la.

Taivutuslujuus

Tutkimuksissa on käytetty kahta taivutuslujuuden testausmenetelmää: toisessa
käytettiin virheetöntä materiaalia lyhyellä jännevälillä ja toisessa luontaisia vir-
heitä sisältäviä kappaleita pidemmällä jännevälillä. Tulokset (kuva 3-4) osoitta-
vat, että männyn merkittävä lujuuden heikkeneminen alkaa 220 °C:een ylittävis-
sä lämpötiloissa.

Tulosten mukaan lämpökäsittely ei muuta puun kimmokerrointa merkittävästi
(kuva 4-4).

KÄSITTELYLÄMPÖTILAN VAIKUTUS TAIVUTUSLUJUUTEEN, MÄNTY
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Kuva 3-4. Lämpökäsittelylämpötilan vaikutus taivutuslujuuteen (mänty),
keskimääräinen tiheys 560 kg/m3 (lähde: VTT)
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Lämpökäsitellyn (230 °C, 5 tuntia) kuusen lujuutta tutkittiin suurempien testi-
kappaleiden avulla standardin EN 408 mukaisesti. Ennen testausta koekappa-
leita tasaannutettiin 45 %:n ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa. Tulokset on
esitetty taulukossa 1-4. Puulla, jossa on oksia, on lämpökäsiteltynä alhaisem-
mat lujuusarvot kuin käsittelemättömänä. Tämä johtuu mm. siitä, että pihka on
poistunut puusta ja erityisesti kuusen oksankohdat irtoavat helpommin.

 Taulukko 1-4. Lämpökäsitellyn kuusen taivutuslujuus ja kimmokerroin.
Sarja leve-

ys

(mm)

korke-
us

(mm)

pituus

(mm)

RH
(%)

tiheys taivutuslu-
juus 1)

N/mm2

kimmokerroin
1)

N/mm2

näennäinen
kimmokerroin

1) N/mm2

1 38 100 1800 45 425±45 23,0 ± 11,2 11015 ±3142 9495 ±2823
2 38 100 1800 65 392±40 22,5 ± 9,2 12326 ± 1681 11494 ±1280
3 100 38 1800 45 392±25 19,0 ± 5,4 10486 ±1649 9537 ± 1705
4 100 38 1800 65 397±17 27,9 ± 5,9 11913 ±1422 11230 ± 1224
1) keskiarvo ja keskipoikkeama

Käsittelemättömän kuusen, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, viitearvot ovat tai-
vutuslujuuden osalta 40–50 N/mm2 ja kimmokertoimen osalta 9700–12 000
N/mm2.

Tutkimalla 1800 mm:n jännevälillä lajittelematonta, virheitä sisältävää sahatava-
raa, jota oli käsitelty (taulukko 1-4) 230 °C:een lämpötilassa 4 tunnin ajan, voitiin
havaita, että taivutuslujuus oli laskenut jopa 40 % verrattuna tavalliseen käsit-
telemättömään puuhun. Tämä johtui virheitä ympäröivien alueiden heikentymi-
sestä. Alhaisemmassa lämpötilassa, noin 190 °C:ssa, 4 tunnin ajan käsitellyn
puun taivutuslujuusero oli kuitenkin paljon vähäisempi.

KÄSITTELYLÄMPÖTILAN VAIKUTUS KIMMOKERTOIMEEN, MÄNTY
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Kuva 4-4. Käsittelylämpötilan vaikutus männyn kimmokertoimeen, keski-
määräinen tiheys 560kg/m3 (lähde: VTT)
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Suurin osa testeistä on toistaiseksi tehty pienillä virheettömillä kappaleilla. Tule-
vaisuudessa tarvitaan lisää testejä täysikokoisilla testikappaleilla sekä erilaisilla
oksamäärillä ja oksatyypeillä. Riittämättömän tiedon takia suosittelemme, että
ThermoWoodia EI tällä hetkellä käytettäisi kantaviin rakenteisiin.

 Ruuvinpitokyky

Ympäristötekniikan instituutissa vuonna 1999 tehdyn puun lämpökäsittelytutki-
muksen tulokset osoittivat, että ruuvinpitokykyyn vaikutti pääasiassa puun ti-
heyden yleinen vaihtelu eikä niinkään itse lämpökäsittely. Tutkimuksessa ha-
vaittiin, että alhaisemman tiheyden omaavissa materiaaleissa tulokset olivat
parempia kun käytettiin pienempiä esiporattuja reikiä.

 Kiskopuristuslujuus

VTT:llä tehdyissä puristuslujuuskokeissa havaittiin, että 195 °C:ssa 3 tunnin
ajan lämpökäsitelty puu oli kiskopuristuslujuudeltaan (syitä vastaan kohtisuora
puristus) 30 % parempi kuin käsittelemätön puu. Tutkimuksen testikappaleet oli
upotettu veteen ennen testaamista.

Puristuslujuus syyn suuntaisesti

Puristuslujuuteen vaikuttaa lähinnä puun todellinen tiheys. Testien perusteella
voidaan todeta, että lämpökäsittelyprosessilla ei ole alentavaa vaikutusta pu-
ristuslujuusarvoihin. Itse asiassa tulosten mukaan puristuslujuusarvot olivat pa-
rempia kuin käsittelemättömällä puulla, myös korkeampaa lämpötilaa käyttä-
neessä lämpökäsittelyssä (kuva 5-4).

PURISTUSLUJUUS, KUUSI

0

10

20

30

40

50

60

Vertailu T=220 °C, 1h T=225 °C, 2h T=220 °C, 3h 

P
u

ri
st

u
sl

u
ju

u
s 

(N
/m

m
2 )

Kuva 5-4. Kuusen puristuslujuus (N/mm2). Keskimääräinen tiheys 420 kg/m3

(lähde: VTT).
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Testien perusteella havaittiin, että kun saavutettiin suurin mahdollinen puristus-
kuorma, kappaleet hajosivat pienempiin osiin, mutta eivät nurjahtaneet kuten
tavallinen uunikuivattu puu. Tästä kävi selvästi ilmi, että lämpökäsitelty puu ei
ole yhtä kimmoisaa kuin tavalliseen tapaan kuivattu puu.

Iskutaivutuslujuus (dynaaminen taivutus)

Testituloksista (CTBA) voidaan nähdä, että ThermoWoodin iskutaivutuslujuus
on madaltunut tavalliseen uunikuivattuun puuhun verrattuna. Kun testattiin
kuusta, jota oli käsitelty 3 tunnin ajan 220 °C:een lämpötilassa, havaittiin, että
iskutaivutuslujuus oli vähentynyt noin 25 prosentilla.

Leikkauslujuus

Testit tehtiin (VTT:llä) mittaamalla sekä säteittäiset että tangentin suuntaiset
arvot ja havaittiin, että korkeampien lämpötilojen käsittelyissä 230 °C:ssa 4 tun-
nin ajan, lujuusominaisuudet heikkenivät säteittäisissä testeissä 1:stä 25 pro-
senttiin ja tangentin suuntaisissa testeissä 1:stä 40 prosenttiin. Sen sijaan ma-
talampien lämpötilojen käsittelyillä 190 °C:ssa oli hyvin vähän vaikutusta män-
tyyn, mutta kuusi osoitti 1–20 prosentin laskua sekä säteittäisissä että tangentin
suuntaisissa testeissä.

Halkaisulujuus

Halkaisutestit tehtiin Ympäristötekniikan instituutissa käyttäen kuusta, mäntyä ja
koivua ja hyvin erilaisia käsittelylämpötiloja. Näiden testien tulosten perusteella
voitiin todeta, että halkaisulujuus vähenee 30–40 % ja että väheneminen on
suurempaa korkeammissa lämpötiloissa.
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4.2.3. Kovuus

Brinell-kovuuden testaaminen on mitattu standardin prEN 1534:n mukaisesti.
Tuloksista nähdään, että kovuusarvo paranee käsittelylämpötilan kasvaessa
(kuva 6-4). Suhteellinen muutos on kuitenkin hyvin pieni, joten vaikutusta ei
käytännössä ole. Kuten kaikilla puulajeilla, Brinell-kovuus riippuu paljolti tihey-
destä.

KÄSITTELYLÄMPÖTILAN VAIKUTUS BRINELL-KOVUUTEEN, MÄNTY
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Kuva 6-4. Lämpökäsittelyn vaikutus männyn Brinell-kovuuteen. Käsittelyaika 3
tuntia (lähde: VTT).
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4.2.4. Tasapainokosteus

Puun lämpökäsittely laskee sen tasapainokosteutta. Tutkimuksissa on verrattu
lämpökäsiteltyä puuta ja käsittelemätöntä puuta erilaissa ilmankosteuksissa.
Lämpökäsittely alentaa selvästi puun tasapainokosteutta ja korkeissa lämpöti-
loissa (220°C) tasapainokosteus on noin puolet käsittelemättömään puuhun
verrattuna. Ero puun kosteuden arvoissa on suurempi, kun ilman suhteellinen
kosteus on korkeampi. Alla oleva kuva esittää vaikutukset 220–225 °C:ssa 1–3
tunnin ajan käsitellyssä materiaalissa eri kosteusoloissa.

TASAPAINOKOSTEUS, KUUSI
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Kuva 7-4. Suhteellisen kosteuden vaikutus lämpökäsitellyn kuusen kosteus-
pitoisuuteen (lähde: VTT).
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4.2.5. Kosteuseläminen

Lämpökäsittelyn vaikutuksesta tangentin suuntainen ja säteittäinen turpoaminen
vähenee merkittävästi (kuvat 8-4 ja 9-4).

SÄTEENSUUNTAINEN TURPOAMINEN, KUUSI
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Kuva 8-4. Kuusen säteensuuntainen turpoaminen suhteellisen kosteuden
funktiona (lähde VTT).

TANGENTINSUUNTAINEN TURPOAMINEN, KUUSI
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Kuva 9-4. Kuusen tangentinsuuntainen turpoaminen suhteellisen kosteuden funk-
tiona (lähde VTT).
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Lämpökäsittelyn vaikutus puun pienempään elämiseen oli selkeästi havaittavis-
sa lopputuotteen kupertumisen suhteen. VTT:n testien mukaan pintakäsitelty ja
-käsittelemätön lämpökäsitelty puu säilytti muotonsa, mutta CCA-kyllästetty ja
käsittelemätön puu kärsivät kupertumisesta.

Lämpökäsitellyssä puussa ei ole kuivausjännityksiä toisin kuin puussa yleensä.
Tästä on etua mm. kappaleita halkaistaessa ja puusepänteollisuuden tuotteita
valmistettaessa. Myös puun yleinen eläminen on erittäin vähäistä.

4.2.6. Permeabiliteetti

Lämpökäsitellyn puun veden läpäisykyky on testattu CTBA:lla puun katkaisu-
pinnan läpäisyn suhteen. Tämä seikka on tärkeä esimerkiksi ikkunoissa. Näyt-
teet kastettiin veteen, josta suola on poistettu ja näytteitä säilytettiin tämän jäl-
keen huoneessa, jonka suhteellinen kosteus oli 65 % ja lämpötila 20 °C. Näyt-
teet punnittiin säännöllisin väliajoin 9 päivän ajan. Testissä selvisi, että lyhyen
jakson aikana lämpökäsitellyn kuusen veden läpäisy oli 20–30 % vähäisempää
kuin tavallisesti käsitellyn puun.

VTT on testannut lämpökäsitellyn puun vesihöyrynläpäisevyyden EN 927-4 mu-
kaisesti. Tulokset kuusen osalta esitetään alla olevassa kuvassa (kuva 10-4).
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Kuva 10-4. Lämpökäsittelyn vaikutus vesihöyryn läpäisevyyteen. Kuusi (lähde:
VTT).
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VTT:llä testattiin myös vedenläpäisevyyttä standardin EN 927-5 mukaisesti.
Tulokset on mitattu sen jälkeen, kun kappaleita olivat olleet vesiliotuksessa 72
tunnin ajan niin että niiden päätypinnat oli suljettu. Käsittelemätön kuusi saavutti
22 prosentin kosteuspitoisuuden, kun taas 195 °C:ssa käsitellyn kappaleen
kosteuspitoisuus oli noin 12 % ja 210 °C:ssa käsitellyn 10 %.

4.2.7. Lämmönjohtavuus

Testit ovat osoittaneet, että ThermoWoodin lämmönjohtavuus vähenee 20–25
prosentilla verrattuna käsittelemättömään havupuuhun. Siksi ThermoWood® on
hyvä materiaali käytettäessä sitä esimerkiksi ulko-ovissa, ulkoverhouksissa,
ikkunoissa ja saunojen materiaalina.

VTT:n testien mukaan Thermo-D -luokan ThermoWoodin lämmönjohtavuus λ10
on 0,099 W/(m K). Suomen rakennusmääräyskokoelman osan C4 mukaan kä-
sittelemättömän sahatavaran vastaava arvo on 0,12 W/(m K).

4.2.8. Paloturvallisuus

SBI-testi (EN 13823)

Rakennustuotteiden palonkestävyys uusien euroluokkien mukaisesti selvitetään
SBI-testillä (Single Burning Item). Tässä testissä kahdesta pystysuuntaisesta
suorakulman muodostavasta siivekkeestä koostuva näyte-esine altistetaan
kaasupolttimen liekeille. Näytteen siipien korkeus on 1,5 metriä ja leveydet ovat
0,5 ja 1,0 metriä. Kulman alaosaan sijoitettu kaasupoltin on suunnattu yksittäi-
seen palavaan esineeseen ja tuottaa enintään noin 40 kW/m2:n suuruisen läm-
pövaikutuksen testattavaan tuotteeseen.

Lämpökäsittelyn vaikutus palotehoon (RHR) esitetään kuvassa 11-4. Lämpökä-
sitellyn männyn paloteho kasvoi noin 10 kW verrattuna käsittelemättömään
mäntyyn. Aiempi palotehon kasvu testin loppua kohti lämpökäsittelemättömässä
näytteessä, johtui siitä, että näyte oli ohuempi. Vapautuneessa kokonaisenergi-
assa havaittiin noin 15 prosentin kasvu lämpökäsittelyn vuoksi. Savuntuotto
noin kaksinkertaistui. Lisäksi syttymisaika (joka perustuu palotehon 5 kW:n kas-
vuun) lyheni 30 prosentilla. Lämpökäsittely näyttää huonontavan puun palon-
kestävyyttä. Tämä johtuu todennäköisesti haihtuvien aineiden vapautumisesta
lämpökäsittelyn aikana. Vaikka lämpötila käsittelyn aikana ei ole lähelläkään
puun syttymislämpötilaa, puun aineosat voivat silti vähitellen hajota. Tästä
syystä materiaalin ominaisuudet muuttuvat, mikä aiheuttaa hieman alentuneen
palonkestävyyden.
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ThermoWoodin testejä ei ole vielä riittävän monta, jotta voitaisiin määrittää tark-
koja arvoja. Voidaan jo kuitenkin sanoa, ettei ThermoWood® merkittävästi eroa
tavallisesta puusta paloturvallisuuden suhteen. ThermoWood® kuuluu paloluok-
kaan D.

Taulukko 2-4. Brandsäkra Trähus – Fas 2: Puupohjaisten tuotteiden SBI-testin
tulokset
Tuote Paksuus

(mm)
FIGRA
(W/s)

THR600s
(MJ)

SMOGRA
(m2/s2)

TSP600s
(m2)

Kuusi 18 419 18,0 4 36,3
Mänty (lämpökäsitelty) 25 581 32,8 6 62,5
Mänty 21 321 23,2 3 15,0
Mänty (jossa 22 mm:n
reikä)

21 329 22,3 4 35,5

Mänty 15 361 26,6 4 17,5
Mänty 45 587 23,9 12 54,4
Kuusi (pontattu), pystyssä 15 452 17,0 3 34,0
Kuusi (pontattu), vaaka-
tasossa

15 494 18,4 4 50,0

Vaneri (kuusi) 12 596 15,8 3 45,0
Vaneri (mäntypinta) 12 437 16,6 1 21,0
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Kuva 11-4. Mäntynäytteiden paloteho lämpökäsitellyissä (2/1) ja lämpökäsittelemät-
tömissä (3/1) näytteissä. Mäntylautanäytteiden paksuus oli 21 mm käsittelemättömille
ja 25 mm lämpökäsitellyillle.
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ISO 5660 -testi

VTT testasi ThermoWoodin palo-ominaisuudet ISO 5660:n mukaisesti. Lämpö-
käsittely laski sekä mänty- että kuusinäytteiden syttymisajan (taulukot 3-4 ja 4-
4) puoleen verrattuna käsittelemättömään puuhun. Paloteho (RHR) laski män-
tynäytteissä 32 %. Lämpökäsitellyissä kuusinäytteissä ei ollut havaittavaa eroa.
Savuntuotto oli pientä lämpökäsitellyissä mänty- ja kuusinäytteissä verrattuna
käsittelemättömiin näytteisiin.

Taulukko 3-4. Kartiokalorimetrikoe ISO 5660, säteilytaso 50 kW/ m2, mänty.
Mitat
(mm)

Käsittelyaika
230 °C:ssa

(h)

Painon
häviö
(%)

Syttymisaika
(s)

RHR (60 s,ave)
(kW/m2)

Savu
(m2/kg)

50 x 150 5 7,2 12 137 180
50 x 150 8 11,8 13 136 47
50 x 150 10 14,4 16 160 120
50 x 150 0 19 – 25 150 - 200 25 - 100 (200)

Taulukko 4-4. Kartiokalorimetrikoe ISO 5660, säteilytaso 25 kW m2, kuusi.
Mitat
(mm)

Käsittelyaika 230
°C:ssa

(h)

Syttymisaika
(s)

RHR (60 s,ave)
(kW/m2)

Savu
(m2/kg)

50 x 150 8 97 112 21
50 x 150 0 193 113 72

Standardin NF B 52501 mukainen koe

CTBA suoritti kokeita standardin NF B 52501 mukaisesti. Kaikki tutkitut näytteet
voidaan luokitella luokkaan M3. Kokeiden perusteella lämpökäsitellyn puun pa-
lonkestävyyttä täytyy pitää samana kuin vastaavan käsittelemättömän puun
kestävyyttä.

Ison-Britannian standardien mukainen koe, liekkien leviäminen BS 476 Osa 7

Pieni osa 210 °C:ssa käsitellyistä mänty- ja kuusikappaleista testattiin Isossa-
Britanniassa luokan 1 liekkien pintaleviämistä määrittävän standardin BS 476
Osan 7 mukaisesti. Tulokset kertoivat, että molemmat lämpökäsitellyt lajit vas-
tasivat luokan 4 luokitusta. Normaali luokitus tavallisesti käsitellylle puulle on
luokka 3. Lämpökäsitelty puu ylitti luokan 3 rajan ensimmäisen minuutin aikana.

Pienen testikappalemäärän vuoksi tuloksia ei voida pitää luotettavana ja tarvi-
taan laajempia tutkimuksia, joissa käytetään erilaisissa lämpötiloissa ja koste-
usolosuhteissa käsiteltyä materiaalia. BS-standardin mukaiset testit ja tulokset
kohdistuivat ainoastaan liekkien leviämisen nopeuteen, ja uusissa EN-
standardeissa tämä elementti on ainoastaan yksi osa testauskäytäntöä. Läm-
pökäsitelty puu häviää selvästi syttymisajan suhteen, mutta lämmönluovutuk-
sessa ja savuntuotossa se pärjää paremmin kuin tavalliseen tapaan kuivatut
havupuut.
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ThermoWoodin ominaisuudet Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaisesti

Vaatimukset rakennusten ja niissä käytettävien tuotteiden paloturvallisuudelle
on annettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten
paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 1997. Rakenteiden palotekninen mitoitus
tehdään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B1, Rakenteiden var-
muus ja kuormitukset, määräykset 1998, sekä osan B10, Puurakenteet, ohjeet
1983, muutettu 1990, mukaan.

Rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja laitteiden paloteknisten ominaisuuksi-
en määrittämisessä käytettävät koemenetelmät ja hyväksymisperusteet on esi-
tetty Ympäristöministeriön julkaisussa “Ympäristöopas 35 1998, Rakennustuot-
teiden palotekninen hyväksyntä”.

ThermoWoodin voidaan katsoa täyttävän syttymisherkkyysluokan 2 vaatimukset
em. julkaisun mukaan.
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4.2.9. Biologinen kestävyys

VTT teki laboratorio-oloissa kolme koetta, joissa testattiin lämpökäsitellyn puun
biologista kestävyyttä. Kokeet suoritettiin standardin EN 113 mukaisesti ja la-
hoamisaika oli 16 viikkoa. Kokeissa käytettiin myös EN 113 -testin muunnosta,
jossa koeaikaa nopeutettiin käyttämällä pienempiä testikappaleita ja lyhyempää
lahoamisaikaa (6 viikkoa). Kolmas koe suoritettiin maakosketuksessa ENV
807:n mukaisesti, koeaikojen ollessa oli 8, 16, 24 ja 32 viikkoa. Koesienet olivat
Coniophora puteana ja Poria placenta, koska niitä pidetään yleisimpinä ja on-
gelmallisimpina sienilajeina.

Tuloksissa havaittiin lämpökäsitellyn puun merkittävä kyky vastustaa ruskola-
hon aiheuttamaa lahoamista. Kahden sienen vastustamisessa lämpökäsitellyllä
puulla saatiin erilaisia tuloksia. Poria placentia -sienen kohdalla lämpökäsitelty
puu vaatii korkeamman käsittelylämpötilan saavuttaakseen täyden suojan Co-
niophora puteana -sieneen verrattuna (kuva 12-4).

EN 113:n mukainen biologinen vastustuskyky osoitti hyvää kestävyyttä käsitte-
lylämpötilasta ja -ajasta riippuen. Jotta puu pääsisi luokkaan 1 (erittäin kestävä),
tarvitaan yli 220 °C:n lämpötiloja 3 tunnin ajan, ja jotta puu pääsisi luokkaan 2
(kestävä), haluttu tulos saavutetaan noin 210 °C:een lämpötilassa (kuva 13-4).
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Kuva 12-4. Lämpökäsittelyn vaikutus ruskolahon aiheuttamaan lahoamiseen
muunnellussa EN 113 -kokeessa. Lämpökäsitelty mänty, käsittelyaika 4 tuntia
(lähde: VTT).
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Suoritettujen kenttäkokeiden (EN 252) tulosten perusteella ThermoWoodia ei
suositella käytettäväksi jatkuvassa kosteassa maakosketuksessa kohteis-
sa, joissa vaaditaan rakenteellista lujuutta. Todettu lujuuden häviäminen
oletetaan johtuvan kemiallisesta reaktiosta eikä minkään mikro-organismin vai-
kutuksesta. Ilmiön selvittäminen edellyttää vielä lisätutkimuksia.

Käytännön kokeet osoittavat, että hyvin vettä läpäisevässä maaperässä koh-
teissa, joissa ei edellytetä rakenteellista lujuutta Thermo-D -luokkaan lämpökä-
sitelty materiaali säilyy hyväkuntoisena.
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Kuva 13-4. Lämpötilan vaikutus painohäviösuhteeseen. Mänty, käsittelyaika 3
tuntia. Standardi EN 350-1. Luontainen kestävyys (Lähde: VTT).
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4.2.10. Kestävyys hyönteisiä vastaan

Kokeet suoritti CTBA Ranskassa. Havupuiden pintapuussa esiintyy tupajääriä.
Tupajumi (Anobium punctatum) on yleinen huonekaluhyönteinen, joka tuhoaa
erityisesti lehtipuuta. Lyctus Bruneus -hyönteisiä esiintyy joissakin lehtipuula-
jeissa. Kokeiden tuloksissa havaittiin, että ThermoWood® oli vastustuskykyinen
kaikille kolmelle yllä mainitulle hyönteiselle.

Myös Kuopion yliopistossa tehdyt kokeet osoittivat, että ThermoWood® kykenee
tehokkaasti vastustamaan tupajääriä. Koetuloksissa todetaan, että kuoriaiset
tunnistavat havupuun sopivaksi paikaksi munimiselle sen erittämän terpeenin
vuoksi. Koska ThermoWoodin erittämän terpeenin määrä on pienentynyt mer-
kittävästi normaaliin puuhun verrattuna (ks. luku 4.2.13.), on oletettavaa, että
kuoriaiset valitsevat tavallisen puun mieluummin kuin ThermoWoodin, silloin
kun se on mahdollista. Tutkimusraportin mukaan sama ilmiö koskee todennä-
köisesti myös termiittejä. Lisätutkimuksia aiheesta kuitenkin tarvitaan vielä.

Termiittien osalta ongelma on nykyään yleisempi eteläisen pallonpuoliskon alu-
eella, mutta termiitit ovat jo levinneet Ranskaan ja raportoituja tapauksia on
myös pohjoisemmistakin Euroopan maista. Termiitit iskevät rakennuksiin alla
olevasta maasta, ja ne välttävät auringonvaloa mahdollisimman pitkälle. Termii-
tit iskevät sekä puu- että betonipohjaisiin rakenteisiin etsiessään ravintoa. Näi-
den ongelmien hallintaan on kehitetty useita tapoja ja menetelmiä, kuten poly-
eteenikalvoja, jotka asennetaan talon perustuksiin ja erilaisia bituminomaisia
maalituotteita on saatavana mahdollisten taloon johtavien reittien tukkimiseen.
Tähänastisten testitulosten perusteella ThermoWood® ei kykene vastustamaan
termiittien hyökkäystä. Paikallisia testejä kuitenkin suositellaan, koska termiitti-
tyypit vaihtelevat alueittain. Tarvitaan myös enemmän tutkimuksia termiittien
käyttäytymisestä.

Kuva 14-4. Tupajäärä ja toukka testatussa ThermoWoodissa (kuvat: Jarmo
Holopainen, Kuopion yliopisto)
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4.2.11. Säänkestävyys

Säänkestävyys ilman pintakäsittelyä

Sade
ThermoWoodin suoriutumista sääolosuhteissa on tutkittu useilla eri kenttäko-
keilla. Materiaalissa, jota oli käsitelty 225 °C:ssa 6 tunnin ajan oli noin puolet
käsittelemättömän puun sisältämästä kosteuspitoisuudesta, ja tämä ero oli ole-
massa edelleen viiden vuoden altistamisen jälkeen. Seuraavassa kaaviossa
kuvataan käsittelemättömän puun, ThermoWoodin ja CCA-kyllästetyn puun
kosteuspitoisuuden kehitystä luonnollisissa sääolosuhteissa.

Kuten kaikkien materiaalien, jotka altistuvat luonnon olosuhteille, myös Ther-
moWoodin pinnalla voi esiintyä pintahometta. Ilman sisältämien bakteerien tai
sateen levittämän lian vuoksi käsittelemättömälle pinnalle voi muodostua ho-
mesienikasvustoa. Se on kuitenkin vain pinnassa ja voidaan poistaa pyyhki-
mällä tai raaputtamalla.
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Kuva 15-4. Höylättyjen mäntylautojen kosteuspitoisuus sääaltistuksessa 1994
(lähde: VTT).
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Auringonvalo

• 
• 
• 

Kenttätutkimuksissa on mitattu ThermoWoodin auringonvalon (ultraviolet-
tisäteilyn) sietokykyä. Kuten useimmat luonnonmateriaalit, ThermoWood ei ky-
kene vastustamaan ultraviolettisäteilyn vaikutuksia. Tämän seurauksena suora
altistus auringonvalolle aiheuttaa ajan kuluessa värimuutoksia alkuperäisessä
ruskeassa värissä ja muuttaa sitä harmaaksi, sään harmaannuttaman näköi-
seksi. Yllä olevassa kuvassa (kuva 16-4) nähdään muutos värikomponentissa L
kuuden kuukauden aikana. ThermoWoodin alkuperäinen väri voidaan säilyttää
pigmentoiduilla / UV-suojan antavilla pintakäsittelyaineilla.

Vaikka ThermoWoodin kosteuspitoisuus ja kosteuseläminen ovat vähäisempiä,
niin ultraviolettisäteily aiheuttaa pieniä pintahalkeamia altistuneissa pintakäsit-
telemättömissä laudoissa. ThermoWoodin pintahalkeaminen määrässä ei nähty
paranemista verrattuna käsittelemättömään vertailumateriaaliin, kun käytettiin
korkeampia käsittelylämpötiloja (kuva 17-4).

Lämpökäsittelyprosessin vaikutus pintahalkeamiin ja pintahomesienikasvustoon
esitetään seuraavassa kuvassa. Halkeamat luokiteltiin seuraavalla tavalla:

– koko (0–5):
0 ei halkeamia
1 halkeama nähdään suurennuslasilla, 10-kertaisella 

suurennuksella
2 halkeama nähdään juuri ja juuri silmämääräisesti
3 halkeama on selvästi nähtävissä
4 halkeamat, joiden leveys on alle 1 mm
5 suuret halkeamat, joiden leveys on yli 1 mm.
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Kuva 16-4. Lämpökäsittelylämpötilan vaikutus säärasituksen aiheuttamaan väri-
muutokseen. Mänty, lämpökäsitelty 3 tunnin ajan (lähde: VTT).
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– tiheys (0–5):
1 yksi halkeama
5   pinta on täynnä halkeamia

• 
• 

Auringonvalon (ultraviolettisäteilyn) vaikutuksen tutkimustuloksista kävi ilmi, että
levittämällä pigmenttiä sisältävää pintakäsittelyainetta ThermoWoodin pintaan,
se suoriutuu vähäisemmillä pintahalkeamilla ja siksi pintakäsittelyä suositellaan.

Pintakäsitellyn ThermoWoodin säänkestävyys

VTT suoritti viiden vuoden säärasituksen sisältävän kenttätutkimuksen tutkiak-
seen ThermoWoodin pintakäsittelyn toimivuutta ja verratakseen sitä käsittele-
mättömään puuhun. Lautojen tummuessa ne arvioitiin visuaalisesti ISO 4628
-standardisarjan mukaisesti.

Havaittiin, että ThermoWoodin kosteuspitoisuus oli noin puolet pienempi kuin
käsittelemättömän puun. Pigmenttiä sisältämättömät tai ohuet petsit ja öljyt ei-
vät suojanneet ThermoWoodia tai käsittelemätöntä puuta. Ne kuluivat pois ja
vuosirenkaat alkoivat irrota samalla tavoin kuin pintakäsittelemättömissä lau-
doissa. Ohuilla petseillä käsitellyt laudat halkeilivat suuremmalla todennäköi-
syydellä.

ThermoWood-pohjan vaikutusta puusepän maalin toimintaan havainnoitiin 5
vuoden altistuksen jälkeen. Vulkanoitujen ja vesiohenteisten akryylimaalien toi-
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0

1

2

3

4

5

70 100 120 140 160 180 200 220 240

Käsittelylämpötila (OC)

Halkeamat, tiheys Halkeamat, koko Pintahome

Kuva 17-4. Lämpökäsittelylämpötilan vaikutus mäntylautojen pintahalkeamiin ja
sienikasvustoon. Lämpökäsittelyaika 3 tuntia. Säärasitus 6 kuukautta (lähde: VTT).
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mivuus oli parempi lämpökäsitellyissä laudoissa kuin käsittelemättömissä lau-
doissa. Näillä maaleilla käsitellyissä laudoissa ei esiintynyt ollenkaan hilseilyä
ThermoWood-pohjalla (kuva 18-4).

Ulkoseinämaalit toimivat hyvin sekä ThermoWood-pohjalla että käsittelemättö-
mällä puupohjalla, eikä merkittäviä vaikutuksia havaittu. Tulokset osoittivat, että
ThermoWoodille parhaat pintakäsittelyjärjestelmät koostuvat pohjustusöljystä ja
liuotinohenteisesta alkydipintamaalista tai vesiohenteisesta akryylipintamaalista.

4.2.12. Väri

ThermoWoodin väriin vaikuttaa käsittelylämpötila ja -aika. Mitä korkeampi läm-
pötila, sitä tummempi ulkoasu. Kuten kaikilla havupuilla, värin yhtenäisyyteen
vaikuttaa normaalit tiheydestä aiheutuvat vaihtelut ja myös se käytetäänkö ke-
vät- vai kesäpuuta. Periaatteessa väri voidaan hyvin toistaa prosessissa ja se
mitataan käyttäen L-komponenttia. L-komponentin arvon mittausta prosessin
laadunvalvonnan kriteerinä tutkitaan.
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Kuva 18-4. Pohjan vaikutus hilseilyyn vesiohenteisella puusepänmaalilla käsitel-
lyissä mäntypinnoissa (lähde: VTT)
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Seuraavassa kuvassa esitetään eri lämpötiloissa käsitellyn männyn väri.

KÄSITTELYLÄMPÖTILAN VAIKUTUS L-VÄRIKOMPONENTTIIN
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Kuva 19-4. Lämpökäsittelylämpötilan vaikutus L-värikomponenttiin. Mäntylaudat,
käsittelyaika 3 tuntia (lähde: VTT).

Kuva 20-4. Lämpökäsitellyn männyn väri. Käsittelylämpötilat 120–220 °C, 20
°C:een välein. Käsittelyaika 3 tuntia (valokuva: VTT).
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4.2.13. Lämpöpuun tuoksu

Emissioita mitattiin lämpökäsitellyistä mäntylaudoista. Näytteitä lämpökäsiteltiin
180 °C:een ja 230 °C:een lämpötilassa 4 tunnin ajan. Testi suoritettiin 7 viikon
(180 °C) tai 8 viikon (230 °C) kuluttua käsittelystä.

Emissiomittaukset tehtiin VTT:n kemian tekniikan yksikössä KET 3300495 -
testimenetelmällä. Käsittelemättömällä mäntynäytteellä oli haihtuvien orgaanis-
ten aineiden määrä suurin, 1486 µg/m2h. Tästä suurin osa oli terpeenejä, erityi-
sesti alfapineeniä, kamfeenia ja limoneenia esiintyi merkittäviä määriä. Käsitte-
lemätön mänty sisälsi myös heksanaalia ja pieniä määriä furfuraalia ja etikka-
happoa.

180 °C:ssa lämpökäsitellyn männyn kokonaisemissio oli 828 µg/m2h. Näyte si-
sälsi terpeenejä, furfuraalia, heksanaalia ja etikkahappoa. 230 °C:ssa lämpökä-
sitellyn männyn kokonaisemissio oli kaikista pienin 235 µg/m2h. Suurin osa
tästä oli etikkahappoa (110 µg/m2h). Tämä näyte sisälsi vain pieniä määriä ter-
peenejä. Eri emissiot on esitetty kuvassa 21-4.

Lämpökäsiteltyjen puunäytteiden savuntuoksu arvioidaan olevan peräisin furfu-
raalista. Tällä hetkellä tuoksusta ei ole tehty mitään tutkimuksia, mutta kokeita
on suunnitteilla. Pintakäsittely häivyttää lämpökäsitellyn puun ominaistuoksua.
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Kuva 21-4. Kaksi kuukautta vanhojen mäntynäytteiden haihtuvat orgaaniset yhdisteet
(lähde: VTT).
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5. ThermoWoodin teollinen työstäminen

5.1. Yleistä

Yleensä ottaen ThermoWoodin käsittely edellyttää hieman enemmän tarkkuutta
kuin käsittelemättömän puun, koska ThermoWood on lujuusominaisuuksistaan
johtuen alttiimpaa mekaanisille vaurioille jatkojalostuksessa. ThermoWoodin
työstämiseen suositellaan teräviä työkaluja. Ennen työstämisen aloittamista on
varmistuttava, että Thermowoodin kosteus vastaa käyttökohteen kosteutta.

5.2. Sahaaminen

Oikein toteutetun lämpökäsittelyn aikana puun sisäiset jännitykset häviävät,
minkä vuoksi halkaisun jälkeen ei esiinny kappaleiden vääntyilyä.

Koska ThermoWoodissa ei enää ole pihkaa, vähenee leikkaustyökalujen
tehontarve Thermowoodia käsiteltäessä ja leikkaustyökalujen käyttöikä kasvaa
merkittävästi.

ThermoWoodin sahaaminen ei eroa käsittelemättömän puun sahaamisesta.
Oksankohdissa ei ole havaittavissa erityistä repeämistä tavalliseen puuhun
verrattuna. Ainoa sahaamisessa esiintynyt ongelma on ollut sahanpuru. Koska
ThermoWood on erittäin kuivaa, puupöly on hyvin hienojakoista ja leviää
helposti ympäristöön.

Edellä mainituista syistä pölynpoistojärjestelmän toimivuuteen täytyy kiinnittää
erityistä huomiota. Järjestelmän on oltava tiivis ja siinä täytyy olla riittävän
tehokas pölynpoistojärjestelmä.

Harvahampainen saha saattaa aiheuttaa lohkeilua ThermoWood -kappaleiden
reunoissa, siksi suositellaan tiheähampaisia sahoja. Kovametalliterät
vähentävät sahanterien huolto- ja teroitustarvetta.

5.3. Höylääminen

ThermoWood -lämpökäsittelyprosessin tuloksena kappaleissa voi esiintyä
kupertumista, vaikka käsittelyn jälkeinen eläminen on muuten vähäistä, kuten
kosteuselämistä käsittelevässä kappaleessa mainitaan. Kupertumisen vuoksi
höylättäessä puuta, jota ei ole uudelleen sahattu ennen höyläämistä on
suositeltavaa, että syöttörulla vaihdetaan sellaiseen jossa on kaksi kapeaa
pyörää, jotta kosketus kappaleeseen tapahtuu sen ulkoreunoista niin että
pinnan kupera pinta on ylöspäin, katso alla olevaa kuvaa. Vaihtoehtoisesti
voidaan käyttää yhtä kapeaa pyörää niin, että kappale käännetään kupera puoli
alaspäin. Molemmilla menetelmillä saadaan aikaan tasainen muokattava pinta,
kun työstettävä kappale siirtyy eteenpäin höylässä ja siten vähennetään pinnan
halkeiluriskiä ja saadaan korkeampi syöttörullan paine.
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Kuva 1-5. Suositeltavat syöttörullat lautojen halkeilun estämiseksi.

Lautojen halkeilun estämiseksi on suositeltavaa ensin tasoittaa laudan pohja
höylällä tai vannesahalla ennen profilointia. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on
tehnyt sarjan testejä, joissa testattiin ThermoWoodin höyläämistä.
Ammattikorkeakoulussa testattiin useita teräkulmia. Testien mukaan kaikki
kulmat toimivat hyvin ja myös pinnan laatu oli hyvä. Parhaat tulokset saadaan
aikaan kovametalliterillä, kuten työstettäessä kovia puulajeja.

On myös raportoitu, että ThermoWood -kappaleiden syötössä esiintyy
vähemmän kitkaa ja prosessi sujuu tasaisemmin. Tämä johtuu pihkan
puuttumisesta puussa. Toisaalta materiaalin alentuneista lujuusominaisuuksista
johtuen syöttörullien paine täytyy säätää pienemmäksi etteivät laudat halkeile.
Hyviä tuloksia on saatu sijoittamalla rullat kuten yllä olevassa kuvassa. Joillakin
höyläyslinjoilla myös nopeutta täytyy vähentää, yhdessä tapauksessa
esimerkiksi nopeudesta 80 m/min nopeuteen 60 m/min, ja toisessa tapauksessa
nopeudesta 100m/min nopeuteen 80m/min. Jos syöttönopeutta vähennetään,
myös terien pyörintänopeutta täytyy säätää vastaavasti. Liian korkea
pyörintänopeus suhteessa syö ttönopeuteen voi aiheuttaa puun pinnan
palamisen.

Rullien paineet sekä nopeus ja muut parametrit ovat hyvin riippuvaisia
höyläyslinjasta ja koneista. Siksi ei voida antaa mitään yleisiä arvoja.
Thermowoodia höylättäessä parametrit säädetään höyläkohtaisesti.

On raportoitu, että koneet (terät ja muut pinnat) ovat hyvin puhtaita
ThermoWoodin työstämisen jälkeen, koska puussa ei ole pihkaa. Puu voi jopa
puhdistaa koneet aiempien tuotantoerien pölyä sisältävästä pihkasta.

Jotta saavutettaisiin paras höyläystulos ja minimoitaisiin vuosirenkaiden
irtoaminen, suositellaan käytettäväksi materiaalia, joka on sahattu
mahdollisimman pitkälle puunsyiden suuntaisesti. Tulosta parantaa myös, jos
höylättäessä mietitään mikä on laudan paras puoli. Syöttörullatyypin ja -
paineen, puun syysuunnan, kupertumisen, terän terävyyden ja

EI   OK     OK
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läpimenonopeuden välillä on tiivis yhteys. Kun nämä muuttujat yhdistetään
huolella, saavutetaan paras lopputulos.

Thermowoodia höylättäessä höylänterien huolto- ja teroitusväli voi olla
monikertainen lämpökäsittelemättömään puuhun verrattuna.

5.4. Jyrsiminen

Jyrsintäkokeita tehtiin VTT:llä käyttäen CNC-konetta. Jotta saavutettaisiin hyvä
pinnan laatu etenkin jyrsittäessä, täytyy terien olla teräviä, muuten materiaali
repeää. Suurempaa repeytymistä havaittiin, kun puuta jyrsittiin poikkisyyhyn.
Suurimmat repeytymisongelmat esiintyivät jyrsintää aloitettaessa ja
lopetettassa, kun terä irtoaa puusta. Työstöä voidaan pitää samanlaisena kuin
kovien ja hauraiden lehtipuiden työstöä.

Havaittiin, että työstöjärjestyksellä oli vaikutusta puun työstöominaisuuksiin.
Paras tulos saatiin kun terän takana oli tarpeeksi kiinteää puumateriaalia. Siksi
työstäminen täytyy suunnitella tarkasti etukäteen.

Terät kuluvat hitaammin kuin tavallista puuta työstettäessä.

5.5. Hiominen

Yleinen työskentely vastaa käsittelemättömän puun käsittelyä, eikä ongelmista
ole raportoitu. Usein ei ole tarvetta hiomiseen, koska höyläämisen tai jyrsimisen
jälkeen ThermoWoodin pinnan laatu on hyvä.

Pölyn raekoko on pieni, mikä täytyy ottaa huomioon pölynpoistossa. Toisaalta
se on kevyttä ja kuivaa, eikä aseta mitään erityisvaatimuksia
pölynpoistojärjestelmälle. Kuten minkä tahansa puupölyn kanssa
työskenneltäessä, on olemassa pölyräjähdyksen riski tietyissä olosuhteissa.

5.6. Teollinen liimaaminen ja liitosten tekeminen

Liimaaminen
Liimattaessa ThermoWoodia täytyy aina noudattaa liiman valmistajan
erityisohjeita. Liitteessä 1 esitetään yhden valmistajan suosituksia.

VTT on testannut lämpökäsitellyn puun liimattavuutta 1- ja 2-komponenttisilla
PVAc-liimoilla, 1- ja 2-komponenttisilla polyuretaaniliimoilla (PU),
resorsinolifenoliliimoilla (RF) ja emulsiopolymeeri-isosyanaattiliimoilla (EPI).
Liimattavuustesti suoritettiin normin DIN 68603 mukaisesti. Liimasauman lujuus
määritettiin standardin EN 392 (block shear test) mukaisesti.
Kosteudenkestävyys tehtiin delaminaatiotestin EN 302-2 mukaisesti. Liiman
tunkeutumista ThermoWoodiin tutkittiin mikroskoopilla.

Liimattavuus riippuu lämpökäsittelyssä sovelletusta käsittelyluokasta.
Korkeampien lämpökäsittelyasteiden käyttö laskee liimasauman
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leikkauslujuutta. Tämä johtuu materiaalin lujuusominaisuuksien muutoksesta.
Se selittää myös korkeat puustamurtumaprosentit (90–100 %). Liimasauma
murtui puun kohdalta, ei liimasta.

EPI-liiman tunkeutuminen lämpökäsiteltyyn puumateriaaliin oli korkea, mikä
saattaa osaltaan vaikuttaa lujuusarvoihin. EPI-liima on miedosti emäksinen, ja
myös usean tunnin pitkä kylmäpuristusaika saattaa auttaa liiman
imeytymisessä.

Erään liimapuupalkkitehtaan kokemukset lämpökäsitellyn männyn käytöstä
raaka-aineena olivat hyviä. Sekä MUF- että RF-liimat toimivat hyvin. Käytössä
oli tavalliset tuotantoparametrit (puristusaika, paine jne.). Sormiliitokset tehtiin
MUF-liimalla.

Liimaamisen kannalta parempaan lopputulokseen päästään käyttämällä
matalammassa lämpötilassa käsiteltyä puuta. Käytettäessä PVAc-liimaa täytyy
liiman vesipitoisuus minimoida. Lämpökäsittelyprosessi muuttaa veden
sitoutumiskykyä puuaineessa, jolloin liiman ja veden imeytyminen puuhun
hidastuu.

Jotkin PVAc-liimat saattavat aiheuttaa ongelmia merkittävästi pidempien
kuivumisaikojen vuoksi, koska veden tulee imeytyä puuhun; esim. joillakin
liimoilla kovettuminen voi perustua siihen, että vesi imeytyy puuhun.
Kemiallisesti kovenevat liimat kuivuvat normaalissa ajassa.

Kaikki PU-liimoilla suoritetut testit onnistuivat, mutta täytyy muistaa, että PU:n
kovettumisreaktio tarvitsee vettä. Vesi voidaan absorboida joko puusta tai
ympäröivästä ilmasta. Tarvittava kosteus riippuu liimasta, mutta jos sekä puu
että ilma on hyvin kuivaa, on mahdollista ettei liimaaminen onnistu.

Kuten aina liimatessa, myös ThermoWoodia liimatessa täytyy kiinnittää
huomiota oikeisiin työskentelyolosuhteisiin, kuten puun lämpötilaan ja
kosteuspitoisuuteen, pinnan puhtauteen jne.

Sormiliitokset
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tehnyt sormiliitostestejä:

– neljällä eri liimalla: MUF, PVAc ja 2 x PU
– kolmella eri liiman avoimella ajalla: 15 s, 30 s ja 60 s.
– kolmella eri paineella 1,3–7,8 N/mm2 (vastaava paine liimasaumassa

0,2–1,2 Mpa).
Liitokset olivat pitäviä kaikilla testatuilla parametreilla. Testien mukaan suurin
paine oli 22 N/mm2, mikä on yli kymmenkertainen siihen paineeseen verrattuna
jota pitävä liimasauma edellyttää.

Sormiliitosten työstämiseen suositellaan kovametalliteriä. Myös liiman
levittämistä kumpaankin päähän suositellaan, jotta varmistetaan tukeva liitos.

Työskentely tylsillä terillä aiheuttaa helposti sormiliitosten lohkeilua, jonka
vuoksi terävät terät ovat tärkeitä. Havaittiin myös, että hieman matalampien
nopeuksien käyttö vähentää sormien lohkeilua.
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Myös useita eri sormiliitosmenetelmiä on kokeiltu onnistuneesti.
Teollisissa testeissä on havaittu, että lämpökäsittelyprosessin aiheuttaman
ThermoWoodin kupertumisen vuoksi materiaalin esihöylääminen ennen
sormiliitosten tekemistä tuottaa parempia lopputuloksia ja mahdollistaa
nopeamman läpimenon ja vähemmän katkoksia. Tämän lisäksi esihöylääminen
parantaa konenäkölaitteiden toimintaa automatisoiduilla katkaisulinjoilla.

Mekaaniset liitokset
Materiaalin halkeilu voidaan estää käyttämällä itseporautuvia ja –senkkaavia
ruuveja tai esiporaamalla reiät.

Kuva 2-5. Itseporautuva ruuvi

Kiinnittävät materiaalit tulee valita käyttökohteen mukaan. Ulkokäyttöön ja
vastaaviin olosuhteisiin suositellaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
kiinnittimiä.

Painenaulaimien käytöllä saavutetaan hyviä kiinnitystuloksia. Huomio tulee
kiinnittää paineen voimakkuuteen ja painenaulaimen ””” iskurin””” iskupituuteen.

Materiaalin pienentynyt halkaisulujuus ja hieman pienentynyt taivutuslujuus on
otettava huomioon liitoksia suunniteltaessa. Kriittiset liitoksia ja tuotteen
yksityiskohdat on suositeltavaa testata ennen ottamista tuotantoon. Suuret
oksanreiät (erityisesti suhteessa poikkileikkauksen kokoon) ovat aina riskitekijä
ThermoWoodissa, koska siitä puuttuvat pihkapitoiset aineet, jotka tavallisessa
puussa toimivat liimana oksan ja ympäröivän alueen välillä.

ThermoWoodin paremman mittapysyvyyden ansiosta liitoksia voidaan
suunnitella pienemmillä toleransseilla kuin tavallisen puun liitoksia.

5.7. Teolliset pintakäsittelyt

ThermoWoodia materiaalina voidaan verrata käsittelemättömään puuhun
pintakäsittelyjen pohjana. Koska pihka on poistunut lämpökäsitellystä puusta,
on pihkan valuminen oksien ympäriltä maalipinnan läpi vähemmän
todennäköistä. Siksi oksalakkaa ei tarvita ennen pintakäsittelyä.

Pintakäsiteltäessä ThermoWoodia täytyy aina noudattaa maalin valmistajan
erityisohjeita. Liitteessä 2 esitetään valmistajien suosituksia.

ThermoWoodiin saadaan parempi maalin tartunta, kun pinta oikohöylätään tai
kun kevätpuu harjataan. Muutoin vannesahatusta pinnasta irtoaa pieniä tikkuja
helposti. Kuten muidenkin materiaalien kohdalla, pintojen täytyy olla puhtaita.
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Öljypohjaiset aineet toimivat kuten tavallisessakin puussa. Vesiohenteisten
aineiden kanssa täytyy muistaa ottaa huomioon, että ThermoWoodin
vedenimeytymiskyky on pienempi kuin tavallisella puulla. Ongelmista ei
kuitenkaan ole raportoitu. Vesiohenteiset käsittelyaineet näyttäisivät toimivan
hyvin kuivuessaan hitaasti, jolloin niillä on tarpeeksi aikaa imeytyä puuhun. UV-
kovettuvat maalit ja lakat ovat antaneet hyviä tuloksia, kuten myös öljyt ja vahat.

Dyrup/Gori-maaleilla tehdyistä testeistä odotamme edelleen ulkona tehtyjen
testien tuloksia. Myös useita vesipohjaisia teollisia käsittelyjärjestelmiä on
testattu useilla eri väreillä. Duryp on myös tehnyt nopeutettuja säälle
altistamistestejä ThermoWoodille, jossa on yksi pintakäsittelykerros eikä
kyllästystä ja tavalliselle kyllästetylle havupuulle, jossa on pintakäsittely. Näitä
näytteitä on jo pidetty 2000 tuntia sääkaapissa ja tulokset eivät osoita eroa
suorituskyvyssä. Testi jatkuu toisen 2000 tunnin ajan, jotta nähdään esiintyykö
mitään muutoksia.

Testien aikana on havaittu, että ThermoWoodin käsittelyssä kuluu enemmän
pohjamaalia, mutta tätä lukuunottamatta ei ole tehty muita merkittäviä
havaintoja, kuin että pintatulokset ja puun esteettinen ulkonäkö ovat
erinomaisia. Maalituotteita, joita voidaan jo nyt suositella ThermoWoodin
käsittelyyn on mainittu liitteissä.

Kuten aina pintakäsittelyjä tehtäessä, myös ThermoWoodin käsittelyssä täytyy
kiinnittää huomiota oikeisiin työskentelyolosuhteisiin, kuten puun lämpötilaan ja
kosteuspitoisuuteen, pinnan puhtauteen jne.

5.8. Palokyllästys

ThermoWood (männystä valmistettu) on osoittanut hyviä tuloksia alustavissa
palokyllästystesteissä. Testejä on tehty Moelven Fireguard IV- ja Injecta F -
ulkokäyttöisillä palokyllästysaineilla. Molempia aineita imeytyy enemmän kuin
tavalliseen käsittelemättömään puuhun, koska ThermoWoodissa ei ole pihkaa.
Testausta jatketaan edelleen.

5.9. Suomalaisen puusepänliikkeen käytännön kokemuksia

Seuraavat tulokset ovat suomalaisen tilauspuusepänliikkeen teknisen insinöörin
kommentteja. Yritys on työstänyt ThermoWoodia menestyksellä jo usean
vuoden ajan.

Raaka-aineet
yritys on työstänyt lämpökäsiteltyä mäntyä, kuusta, haapaa ja koivua.
• Haapa: tulokset ovat olleet hyvä, mutta saatavuus on hyvin huono
• Koivu: hyvät tulokset ja parempi saatavuus
• Mänty ja kuusi: pieni tuoreoksainen materiaali hyvää, suuremmat kuivat

oksat ongelmallisia, saatavuus hyvä
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• Useimmissa tapauksissa he ostavat puun yhtä kokoa tavallista suurempana,
jotta työstövarat riittävät, ongelmana lämpökäsittelyprosessissa aiheutuvat
muodonmuutokset

Sahaaminen
• tavalliset koneet / työkalut toimivat, mutta niiden on oltava teräviä
• ei erityisiä ongelmia halkaisu- tai katkaisusahauksessa
• lämpökäsitellyssä puussa ei ole sisäisiä jännityksiä
• puun rakenne muistuttaa lehtipuuta ja työkalut kuluvat sen mukaisesti

Höylääminen
• yritys käyttää tavallisia koneita/teriä
• koneiden ja terien täytyy olla hyvin huollettuja ja teräviä
• terätekniikan avulla voidaan vaikuttaa työstöjälkeen
• terät kuluvat samalla tavalla kuin lehtipuuta työstettäessä
• haapa, koivu ja mänty ovat helppoja työstää
• kuusi vaatii hieman enemmän panostusta, mutta tulokset voivat olla hyviä

Jyrsiminen
• tappiliitoksien teossa murtumisvaara
• terien terävyys,oikeat leikkauskulmat ja leikkausnopeus vaikuttavat

tulokseen

Hiominen
• ei ole havaittu ongelmia hiomakoneiden käytössä
• paperi kuluu samaa vauhtia kuin lehtipuuta hiottaessa

Naulaaminen ja ruuvaaminen
• paineilmanaulain on paras naulaamiseen
• vasaralla naulattaessa esiporatut reiät
• ruuvattaessa ehdottomasti esiporatut reiät
• puun käsittely kuten normaalisti lehtipuilla

Liimaaminen
• liiman kuivumis- ja puristusaika on huomattavasti pidempi
• useita eri liimavaihtoehtoja
• korkeammilla lämpötiloilla voidaan kuivumisaika lyhentää

Pintakäsittely
• tavanomaiset menetelmät soveltuvat
• ilman pigmenttiä väristä tulee ajan kanssa vaalean harmaa
• pintakäsittelynkäsittelyn tarttuvuus hyvä
• materiaali on hyvä pohja vesiohenteisille maaleille

Raakamateriaalin varastoiminen
• älä varastoi ulkona lumessa tai sateessa
• suojaa pakkaukset paperilla tai säilytä varastossa
• erityisiä varasto-olosuhteita ei tarvita
• tasaannutus ennen käyttöä
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5.10. Terveys ja turvallisuus

ThermoWoodilla ei ole mitään merkittäviä terveys- ja turvallisuusnäkökulmiin
liittyviä eroja tavallisiin havu- tai lehtipuulajeihin verrattuna. Havaittavissa on
kuitenkin kaksi eroa: ThermoWoodin työstämisessä syntyvä tuoksu ja pöly.

ThermoWoodilla on savua muistuttava tuoksu, mikä ilmeisimmin tulee
kemiallisista yhdisteistä nimeltään furfuraalit. Vaikka tuoksu on ihmisaistein
helposti tunnistettavissa ja se vaikuttaa voimakkaammalta kuin
käsittelemättömän puun tuoksu, testit osoittavat päinvastaista. Kuten luvussa
4.2.13 kerrottiin, ThermoWoodin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)
päästöt ovat vain murto-osa tavallisen männyn päästöistä.

ThermoWoodista ei ole löydetty mitään myrkyllisiä tai haitallisia yhdisteitä. Sitä
on jopa testattu korvaavana materiaalina ihmisluulle. Mutta joka tapauksessa,
jos puunsälö menee ihon sisään, on se syytä poistaa mahdollisimman pian,
aivan kuten tavallisen puunkin kohdalla.

Tampereen teknillinen korkeakoulu on tutkinut Lappeenrannan
aluetyöterveyslaitoksen kanssa Thermowoodin työstössä syntyviä
terveysvaikutuksia. ThermoWood-pölyn hiukkaskoko on pienempi kuin
tavallisilla havupuilla. Sitä voi verrata MDF-levyn pölyyn (vaikka tiheys on
pienempi) tai lehtipuupölyyn. Yhteyttä syöpävaarallisuuteen ei ole Thermowood-
pölyä tutkittaessa havaittu.

Thermowoodia työstettäessä pölynpoistojärjestelmän toimivuuteen täytyy
kiinnittää erityistä huomiota. Järjestelmän on oltava tiivis ja siinä täytyy olla
riittävän tehokas pölynpoistojärjestelmä.

Teollisten ympäristöjen tavalliset pölynpoistojärjestelmät eivät vaadi mitään
erityisiä säätöjä. Hienojakoisena, kevyenä ja pihkattomana pöly imeytyy hyvin
poistoputkistoon. Päivittäin pölyn kanssa tekemisiin joutuvien henkilöiden on
hyvä suojautua pölyltä esim. hengityssuojaimin.

Liimattaessa tai maalattaessa ThermoWood-puuta on aina katsottava liiman- tai
maalinvalmistajan erityisiä terveys- ja turvallisuusohjeita.
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6. ThermoWoodin käyttö

6.1. Työstäminen

ThermoWoodin sahaaminen on samanlaista kuin käsittelemättömän puun sa-
haaminen. Oksankohdissa ei ole havaittu erityistä repeämistä tavalliseen puu-
hun verrattuna.

Kaikenlaisten käsityökalujen käyttö hiomisessa, poraamisessa ja jyrsinnässä on
helppoa. Hiomisessa saadaan upeita tuloksia ja poraaminen on helppoa myös
oksankohdissa.

ThermoWoodin haurauden vuoksi huomiota täytyy kiinnittää sen käsittelyyn.
Kappaleiden pudottaminen saattaa aiheuttaa reunojen vahingoittumisen. Pitkiä
kappaleita ei saisi nostaa vain toisesta päästä.

Ainoa ongelma käsityökalujen käyttämisessä on syntyvä pöly. Koska Thermo-
Wood on yleensä kuivaa, puupöly on hienojakoista ja leviää helposti ympäris-
töön. Paras ratkaisu on käyttää tehokasta pölynpoistojärjestelmää, mutta se ei
useinkaan ole mahdollista ja näissä tapauksissa hengityssuojaimen käyttö on
hyvin suositeltavaa.

6.2. Kiinnittäminen

Naulaaminen
ThermoWoodia naulatessa suositellaan paineilmanaulaimen käyttöä. Paine
täytyy testata, jotta voidaan säätää naulan uppoamissyvyys, katso kuvaa alla.
Paras tulos saadaan käyttämällä pientä paineilmanaulainta, jossa on säädettä-
vä naulan uppoamissyvyys.

Tavallisen vasaran käyttö lisää halkeamisriskiä, kun vasara koskettaa puuta.
Naulan viimeisen 2-3 mm:n sisäänlyöntiin on hyvä käyttää meistiä.

Kuva 1-6. Kaavio naulan oikeasta uppoamissyvyydestä. Oikea naulaussyvyys
noin 1mm kappaleen pinnasta.

Naulatyypit
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Jotta naula ei värjäisi puuta, on hyvä käyttää ruostumattomia teräsnauloja. Jos
käytetään paineilmanaulainta, galvanoidut naulat ovat hyviä, koska tässä me-
netelmässä metalli ei joudu kosketuksiin metallin kanssa, eikä galvanoitu pinta
rikkoudu. Galvanoidut naulat ovat myös parhaita, jos ulkoverhouslaudat käsi-
tellään pintamaalilla. Puun halkeamisen estämiseksi soveltuvimpia ovat pienet
ovaalikantaiset naulat.

Kuva 2-6. Joitakin soveltuvia naulatyyppejä, suositelluin on ylinnä oleva pieni
ovaalikantainen naula.

Ruuvaaminen
Reikien esiporaaminen (päitä lähellä) ja ruuvien upottaminen pinnan tasalle on
tärkeää, aivan kuten työstettäessä lehtipuuta, MDF-levyä tai muita hauraita
materiaaleja. Uppokantaiset ruostumattomat teräsruuvit ovat soveltuvimpia ul-
kokäyttöön ja muihin kosteisiin ympäristöihin. Harvakierteiset ruuvit ovat pa-
rempia, kun halutaan paras pitävyys. Itseporauvia ruuveja voidaan käyttää
ThermoWoodin kiinnittämiseen ilman esiporattuja reikiä.

Kuva 3-6. Itseporautuva ruuvi

6.3. Liimaaminen paikan päällä

Liimattaessa ThermoWoodia täytyy aina noudattaa liiman valmistajan ohjeita.
Liitteessä 1 esitetään yhden valmistajan suosituksia.

Liimaamisen kannalta parempaan lopputulokseen päästään käyttämällä mata-
lammassa lämpötilassa käsiteltyä puuta, kuten ThermoWoodin sisätiloissa
käytettävää luokkaa. Kokoamisvaiheessa ei voi käyttää suuria puristusvoimia,
koska materiaali on hauraampaa kuin käsittelemätön puu.

Lämpökäsitelty puu imee hitaasti vettä ja vesipohjaisia liimoja, kuten PVAc-
liimaa. Siksi vesiliukoisilla liimoilla tarvitaan pidempiä puristusaikoja kuin yleen-
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sä. Jotkin PVAc-liimat saattavat aiheuttaa ongelmia merkittävästi pidempien
kuivumisaikojen vuoksi, koska veden pitäisi imeytyä puuhun. Esim. liiman ko-
vettuminen voi perustua siihen, että vesi imeytyy puuhun. Käytettäessä PVAc-
liimaa täytyy liiman vesipitoisuus minimoida.

On raportoitu, että PU-liimat (polyuretaaniliimat) toimivat hyvin ThermoWoodin
liimaamisessa. Vaikka kaikki PU-liimoilla suoritetut testit onnistuivat, täytyy
muistaa, että PU:n kovettumisreaktio tarvitsee vettä. Vesi voidaan absorboida
joko puusta tai ympäröivästä ilmasta. Tarvittava kosteus riippuu liimasta, mutta
jos sekä puu että ilma on hyvin kuivaa, on mahdollista ettei liimaaminen onnistu.

Kemiallisesti kovettuvat liimat, kuten MUF- ja RF-hartsit, mahdollistavat muut-
tumattomat kuivumisajat ja muut liimausparametrit.

Kuten aina liimatessa, myös ThermoWoodia liimatessa täytyy kiinnittää huo-
miota oikeisiin työskentelyolosuhteisiin, kuten puun lämpötilaan ja kosteuspitoi-
suuteen, pinnan puhtauteen jne.

6.4. Pintakäsittely

Yleissääntönä voidaan pitää, että ThermoWood® vastaa pintakäsittelyalustana
normaalia puuta. ThermoWood® -tuotantoprosessi kuitenkin vaikuttaa joihinkin
pintakäsittelyyn liittyviin ominaisuuksiin. Puun tasapainokosteuden alentuminen
parantaa sen stabiilisuutta, mikä vähentää pinnoitteen halkeilua ja lohkeilua
muuttuvissa olosuhteissa. Tasapainokosteuden alentumisen myötä Thermo-
Woodin vedenimemiskyky on pienentynyt, minkä johdosta vesiohenteiset pinta-
käsittelyaineet edellyttävät hieman pidempää kuivumis- / imeytymisaikaa. Tuo-
tantoprosessin korkea lämpötila poistaa puusta pihkan, minkä johdosta oksat
eivät välttämättä edellytä erityistoimenpiteitä pintakäsittelyn yhteydessä.

Ilman pintakäsittelyä ThermoWoodin pinta käyttäytyy kuten lämpökäsittelemät-
tömän puun pinta. Auringonvalon UV-säteilyn vaikutuksesta se harmaantuu
ajan myötä, pintaan muodostuu mikrohalkeamia ja patinoituu. Alkuperäisen vä-
risävyn ja pinnan laadun säilyttämiseksi suositellaan pintakäsittelyä. Levitettä-
essä pohjamaalia käsin, pintakäsittely onnistuu parhaiten käyttämällä öljypoh-
jaisia maaleja. Mutta jos materiaali on toimitettu kohteeseen pohjakäsiteltynä,
niin vastaavat viimeistelykerrokset voidaan ongelmitta levittää käsin sivelemällä
sekä öljy- että vesipohjaisina riippuen pohjamaalin tyypistä ja valmistajan suo-
situksista.

Värimuutosten estämiseksi käsittelyaineissa on hyvä olla pigmenttiä. Yleisimmin
pintakäsittely tehdään läpikuultavalla puunsuoja-aineella, johon on lisätty ruske-
aa pigmenttiä vastaamaan mahdollisimman tarkkaan ThermoWoodin alkupe-
räistä väriä. Useimmissa tapauksissa tämä aiheuttaa hieman tummemman ul-
konäön. Erilaisilla käsittelyillä on erilaiset huoltovälit. Mitä enemmän pigmenttiä,
sitä pidempi huoltoväli. Peittävää maalia käytettäessä alkuperäisen Thermo-
Woodin väri ja ominaisuudet eivät pääse yhtä hyvin esille.
Suosituksen mukaan materiaali käsitellään kerran ennen asennusta ja viimeis-
telykäsittely tehdään asennuksen jälkeen. Käytettäessä kasviöljypohjaisia pin-
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takäsittelyaineita säälle alttiissa kohteissa, suositellaan tuotteita jotka sisältävät
homeenestoainetta.

Pintakäsiteltäessä ThermoWoodia täytyy aina noudattaa pintakäsittelyaineiden
valmistajien ohjeita.

6.5. ThermoWood saunanlauteissa

ThermoWood® sopii hygieenisyytensä, värinsä ja alentuneen lämmönjohtavuu-
tensa ansiosta hyvin saunanlauteiden rakennusmateriaaliksi. Nopeat kastumis-
ja kuivumisjaksot kuumassa ympäristössä saattavat kuitenkin aiheuttaa lautei-
den halkeilun lautojen päistä. Tämän välttämiseksi on suositeltavaa sulkea lau-
tojen päät öljyllä, vahalla tai lakalla.

6.6. Tuotteen huoltaminen

Erilaisilla käsittelyillä on erilaiset huoltovälit. Mitä enemmän pigmenttiä, sitä pi-
dempi huoltoväli. Peittävää maalia käytettäessä alkuperäisen ThermoWoodin
väri ja ulkonäkö eivät kuitenkaan pääse yhtä hyvin esille. Yleissääntönä voidaan
pitää, että pigmenttiä sisältävä läpikuultava pintakäsittely kaksin- tai kolminker-
taistaa huoltovälin verrattuna pigmenttiä sisältämättömään käsittelyaineeseen.
Peittävällä maalilla taas on kaksinkertainen huoltoväli pigmenttiä sisältävään
läpikuultavaan maaliin verrattuna.

Ympäristöllä ja ilmastolla on ratkaiseva merkitys pintakäsittelyn kestoikään. Au-
ringon UV-valo ja kosteus ovat merkittävimpiä pintakäsittelyä rasittavia tekijöitä.
Siksi esim. rakennusten etelänpuoleiset osat vaativat enemmän huoltoa kuin
pohjoisenpuoleiset. Myös mannerilmaston rakennusten pintakäsittelyn kestoikä
on pidempi kuin meren rannalla sijaitsevilla rakennuksilla.

Pintakäsittelyn toimivuuden maksimoimiseksi ja vaurioiden välttämiseksi pinnat
täytyy puhdistaa ja tarkistaa vuosittain ja esiintyvät vauriot korjata välittömästi.
Katso aina maalin valmistajan huoltoa koskevia erityisohjeita, jos sellaisia on
saatavana.

6.7. Terveys ja turvallisuus

ThermoWoodilla ei ole mitään terveys- ja turvallisuusnäkökulmiin liittyviä mer-
kittäviä eroja tavallisiin havu- tai lehtipuulajeihin verrattuna. Havaittavissa on
kuitenkin kaksi eroa: ThermoWoodin työstämisessä syntyvä haju ja pöly.

ThermoWoodilla on savua muistuttava haju, mikä ilmeisimmin tulee kemialli-
sista yhdisteistä nimeltään furfuraalit. Vaikka haju on ihmisaistein helposti tun-
nistettavissa ja se vaikuttaa voimakkaammalta kuin käsittelemättömän puun
haju, ThermoWoodin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt ovat
vain murto-osa tavallisen männyn päästöistä.
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ThermoWoodista ei ole löydetty mitään myrkyllisiä tai haitallisia yhdisteitä. Sitä
on jopa testattu korvaavana materiaalina ihmisluulle. Kuitenkin, jos esim. saa
tikun sormeensa, on se syytä poistaa mahdollisimman pian, aivan kuten tavalli-
sen puunkin kohdalla.

ThermoWood-puupölyn hiukkaskoko on pienempi kuin tavallisilla havupuilla.
Sitä voi verrata MDF-levyn pölyyn (vaikka tiheys on pienempi) tai lehtipuupö-
lyyn. Pöly voi aiheuttaa ongelmia astmasta kärsiville ihmisille. Edellä mainituista
syistä pölynpoistojärjestelmään täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

Jos pölynpoistojärjestelmä ei ole riittävä, täytyy käyttää hengityssuojainta.

Liimattaessa tai maalattaessa ThermoWoodia on aina katsottava liiman- tai
maalinvalmistajan erityisiä terveys- ja turvallisuusohjeita.
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7. ThermoWoodin käsittely ja varastointi

7.1. Yleistä

ThermoWood täytyy varastoida kuivassa paikassa, mutta se ei vaadi mitään
erityistä säilytyslämpötilaa, vaan myös kylmät varastot soveltuvat. Tuote täytyy
peittää huolella tai säilyttää katetussa varastossa.

Pakkaukset täytyy säilyttää vaakatasossa niin, että pakkausten alla on riittävä
määrä tukia, jotta pohjimmaiset laudat eivät väänny. Pakkaukset täytyy säilyttää
irti maasta.

Ennen käyttöä tai lisäkäsittelyä, jossa liimataan ja/tai pintakäsitellään puuta,
materiaalin täytyy tasaantua ympäröiviin olosuhteisiin riittävän pitkään, jotta se
saavuttaa valmistajan suositusten mukaisen kosteuspitoisuuden ja lämpötilan.
Kun ThermoWood -pakkauksia nostetaan nosturilla, trukilla jne., haarukat täytyy
säätää maksimileveyteensä, koska materiaalin taivutuslujuus on hieman alhai-
sempi.

Nippuja ei saa aukoa ennen käyttöä.

7.2. Työstöjätteen ja käytöstä poistetun tuotteen käsittely

ThermoWood on luonnollinen puutuote, johon ei ole lisätty mitään kemikaaleja.
Jos ThermoWoodia ei ole liimattu tai maalattu, sen jätettä voidaan käsitellä ku-
ten mitä tahansa käsittelemättömän puun jätettä.

ThermoWood voidaan polttaa. Se tuottaa noin 30 % vähemmän energiaa kuin
käsittelemätön puu, koska suurin osa energiaa sisältävistä uutteista on jo pois-
tettu lämpökäsittelyprosessin aikana. ThermoWood palaa pienemmällä liekillä ja
tuottaa vähemmän kaasuja ja savua yllä mainittujen syiden vuoksi. Syttyvyys on
yleensä parempi, koska puun tasapainokosteus on pienempi, eli puu on kui-
vempaa. ThermoWoodin aiheuttaman savun yhdisteet eivät merkittävästi poik-
kea tavalliseen puun savun sisältämistä yhdisteistä.

Tavalliseen sahanpuruun yhdistettynä materiaalista voidaan tehdä myös pel-
lettejä ja brikettejä. Koska ThermoWood-puu on kuivaa eikä sisällä pihkaa, pel-
lettien pysymiseksi kasassa tarvitaan tavallisen havupuun sahanpurua.

ThermoWood voidaan viedä kaatopaikalle. Se on myrkytöntä.
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8. Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

1. Voidaanko eri puulajeja lämpökäsitellä?
Sekä havu- että lehtipuulajien kuten männyn, kuusen, koivun ja haavan
valmistuksessa ja käytössä on saatu hyvin myönteisiä tuloksia.

2. Kuinka pitkään ThermoWood kestää?
Vaikka pitkäaikaisia käyttökokemuksia ThermoWoodista ei vielä ole, kos-
ka tuote on uusi, ovat testit osoittaneet materiaalin lahonkestävyyden
olevan paljon parempi kuin käsittelemättömien havupuiden ja vastaavan
useiden trooppisten lehtipuiden lahonkestävyyttä. Myös hyvä mitta-
pysyvyys parantaa kestoikää. Käyttöikään voivat vaikuttaa useat muutkin
tekijät kuin lahonkesto, kuten huollon määrä, erityisesti pintakäsittelyn ja
yleisen kulumisen ja vaurioiden huoltaminen. Tämän käsikirjan ohjeiden
noudattamisen pitäisi myös pidentää tuotteen odotettua käyttöikää.

3. Mitä takuita tuotteella on?
Vaikka tuotteella ei ole mitään erityisiä takuita, usean riippumattoman
tutkimuslaitoksen tulokset ovat osoittaneet johdonmukaisen myönteisiä
tuloksia tuotteen kestävyyden suhteen.

4. Miksi ThermoWood on niin kestävää vaikka pihka ja
uuteaineet ovat kiehuneet pois?

ThermoWoodin kestävyys perustuu puumateriaalissa tapahtuvien kemi-
allisten yhdisteiden muutoksiin. Puun hemiselluloosa (sokeriyhdiste) on
hajonnut ja näin sienellä ei ole mitään ravintoaineita.

5. Lisätäänkö prosessin aikana mitään kemikaaleja?
ThermoWood -tuotantoprosessin aikana ei käytetä mitään kemiallisia li-
säaineita, siinä käytetään ainoastaan energiaa ja vesihöyryä. Thermo-
Wood voidaan näin ollen elinkaarensa päätteeksi hyödyntää / hävittää
kuten tavallinen puu.

6. Voiko ThermoWoodia käyttää maakosketuksessa?
Tulokset ovat osoittaneet, että maakosketuksessakaan ThermoWood ei
lahoa, mutta joidenkin jatkuvasta veden tai maan kanssa kosketuksissa
olemisesta aiheutuvien kemiallisten reaktioiden takia se menettää lu-
jusominaisuuksiaan. Mekanismeja ei vielä tunneta ja lisätutkimuksia ta r-
vitaan. Tämän vuoksi ThermoWoodia ei suositella käytettäväksi jatku-
vassa kosteassa maakosketuksessa.

7. Millainen pintakäsittely vaaditaan ulkokäytössä?
ThermoWood-puuta voidaan käyttää ulkona ilman pintakäsittelyä, mutta
se johtaa pinnan harmaantumiseen ja halkeiluun aivan kuten normaalilla
puulla. Pintakäsittelytapa vaihtelee loppukäyttötavan mukaan. Tuotteet,
joilta edellytetään alkuperäisen ThermoWoodin ulkonäköä, käsitellään
läpikuultavalla maalilla, joka sisältää hieman ruskeaa pigmenttiä.
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8. Onko ThermoWoodin tuoksu haitallista?
Testeissä on osoitettu, että ThermoWood-puusta ei lähde haitallisia
päästöjä, mutta kaikki eivät ehkä pidä sen tuoksusta.

9. Katoaako tuoksu ajan mittaan?
Jos ThermoWood-tuote pintakäsitellään, tuoksu häipyy eikä tule takaisin.
Mikäli ThermoWoodia käytetään ilman pintakäsittelyä, tuoksu haihtuu
vähitellen eikä sitä pian havaitse enää kuin haistelemalla hyvin läheltä.

10. Voiko ThermoWoodia liimata?
Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että ThermoWoodia voidaan
liimata kaikkia liimatyyppejä käyttämällä. Käytettäessä vesiliukoisia lii-
moja, kuten PVAc-liimaa, täytyy ottaa kuivumisajassa huomioon Ther-
moWoodin pienempi vedenimytyminne. Erityisesti PVAc-liiman ollessa
kyseessä tulee aina noudattaa liiman valmistajan erityisohjeita tuotteesta
ja sen käytöstä ThermoWoodin kanssa.

11. Voiko ThermoWoodia käyttää rakenteissa?
Suurin osa lujuuskokeista on toistaiseksi tehty pienillä virheettömillä koe-
kappaleilla. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää testejä suuremmilla testikap-
paleilla sekä erilaisilla oksamäärillä ja oksatyypeillä. Riittämättömän tie-
don takia suosittelemme, että ThermoWoodia EI tällä hetkellä käytettäisi
kantaviin rakenteisiin.
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Kiilto Oy:n suosituksia ThermoWoodin teollisesta lii-
maamisesta

Liima
– Happamuus edesauttaa liiman tarttumista lämpökäsiteltyyn puuhun.
– Liiman kuiva-ainepitoisuus on 45–60 % ja vesipitoisuuden täytyy olla mah-

dollisimman pieni.
– Sidosaineen pieni hiukkaskoko auttaa tarttumista lämpökäsiteltyyn puuhun.
– Viskositeetin täytyy olla vähintään 8000 mPas.
– Liimasauman tulisi olla elastinen, erityisesti parketeissa, portaissa jne.

Työohjesuositukset
– Levitysmäärä: 120–150 g/m2, liian suuri määrä hidastaa liimaamista
– Liiman aukioloaika: 1–3 minuuttia, kosteuttava puupinta
– Puristuspaine: 0,1–0,5 N/mm2

– Puristusaika: 4–6-kertainen aika käsittelemättömään puuhun verrattuna.
Mitä korkeampi käsittelylämpötila lämpökäsitellyllä puulla on ollut, sitä pi-
dempi puristusaika tarvitaan puuta liimattaessa.

Suositellut liimatyypit
Kestokol D 30
- korkea kuiva-ainepitoisuus
- pieni hiukkaskoko
- liimasauman vedenkestävyys (EN 204/D3, pH=3)
- soveltuu massiivipuun saumaliitoksiin

Kestokol D 360
- hyvin korkea kuiva-ainepitoisuus
- liimasauman vedenkestävyys (EN 204/D3, pH=3)
- soveltuu massiivipuun saumaliitoksiin
- massatuotantoliimaaminen

Kestokol D 4+S
- liimasauman vedenkestävyys (EN 204/D4, pH=2,5)
- liimasauman lämmönkestävyys WATT 91
- soveltuu massiivipuun saumaliitoksiin
- ikkunat ja ovet
- liimapuupalkit
- saunan materiaalit
- massatuotantoliimaaminen
- sauman väri sininen/harmaa

Kiilto F3+kovettaja
- säänkestävä (soveltuu veneisiin, puutarhahuonekaluihin jne.)
- käyttökelpoista 1 tunnin ajan
- vaatii pitkän puristusaja
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ThermoWood® -tuotteiden pintakäsittely

Tämä liite sisältää pintakäsittelyaineiden valmistajien suosituksia ThermoWood®

-tuotteiden pintakäsittelylle. Esitettä päivitetään jatkuvasti uusien suositusten
valmistuttua.

Yleissääntönä voidaan pitää, että ThermoWood® vastaa pintakäsittelyalustana
normaalia puuta. ThermoWood® -tuotantoprosessi kuitenkin vaikuttaa joihinkin
pintakäsittelyyn liittyviin ominaisuuksiin. Puun tasapainokosteuden alentuminen
parantaa sen stabiilisuutta, mikä vähentää pinnoitteen halkeilua ja lohkeilua
muuttuvissa olosuhteissa. Tasapainokosteuden alentumisen myötä Thermo-
Woodin vedenimemiskyky on pienentynyt, minkä johdosta vesiohenteiset pinta-
käsittelyaineet edellyttävät hieman pidempää kuivumis- / imeytymisaikaa. Tuo-
tantoprosessin korkea lämpötila poistaa puusta pihkan, minkä johdosta oksat
eivät välttämättä edellytä erityistoimenpiteitä pintakäsittelyn yhteydessä.

Teolliset pintakäsittelyt
ThermoWoodiin saadaan parempi maalin tartunta, kun pinta oikohöylätään tai
kun kevätpuu harjataan. Muutoin vannesahatusta pinnasta irtoaa pieniä tikkuja
helposti. Kuten muidenkin materiaalien kohdalla, pintojen täytyy olla puhtaita.
Öljypohjaiset aineet toimivat kuten tavallisessakin puussa. Vesiohenteisia pinta-
käsittelyaineita käytettäessä täytyy huomioida, että ThermoWoodin ve-
denimeytymiskyky on pienempi kuin tavallisella puulla. Ongelmista ei kuiten-
kaan ole raportoitu. Vesiohenteiset käsittelyaineet näyttäisivät toimivan hyvin
kuivuessaan hitaasti, jolloin niillä on tarpeeksi aikaa imeytyä puuhun. UV-
kovettuvat maalit ja lakat ovat antaneet hyviä tuloksia, kuten myös öljyt ja vahat.

Testien aikana on havaittu, että ThermoWoodin käsittelyssä kuluu enemmän
pohjamaalia, mutta tätä lukuun ottamatta ei ole tehty muita merkittäviä havain-
toja, kuin että pintatulokset ja puun esteettinen ulkonäkö ovat erinomaisia. Ku-
ten aina pintakäsittelyjä tehtäessä, myös ThermoWoodin käsittelyssä täytyy
kiinnittää huomiota oikeisiin työskentelyolosuhteisiin, kuten puun lämpötilaan ja
kosteuspitoisuuteen, pinnan puhtauteen jne.

Pintakäsittely paikan päällä
Ilman pintakäsittelyä ThermoWoodin pinta käyttäytyy kuten lämpökäsittelemät-
tömän puun pinta. Auringonvalon UV-säteilyn vaikutuksesta se harmaantuu
ajan myötä, pintaan muodostuu mikrohalkeamia ja patinoituu. Alkuperäisen vä-
risävyn ja pinnan laadun säilyttämiseksi suositellaan pintakäsittelyä. Levitettä-
essä pohjamaalia käsin, pintakäsittely onnistuu parhaiten käyttämällä öljypoh-
jaisia maaleja. Mutta jos materiaali on toimitettu kohteeseen pohjakäsiteltynä,
niin vastaavat viimeistelykerrokset voidaan ongelmitta levittää käsin sivelemällä
sekä öljy- että vesipohjaisina riippuen pohjamaalin tyypistä ja valmistajan suo-
situksista. Värimuutosten estämiseksi käsittelyaineissa on hyvä olla pigmenttiä.
Yleisimmin pintakäsittely tehdään läpikuultavalla puunsuoja-aineella, johon on
lisätty ruskeaa pigmenttiä vastaamaan mahdollisimman tarkkaan ThermoWoo-
din alkuperäistä väriä. Useimmissa tapauksissa tämä aiheuttaa hieman tum-
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memman ulkonäön. Erilaisilla käsittelyillä on erilaiset huoltovälit. Mitä enemmän
pigmenttiä, sitä pidempi huoltoväli. Peittävää maalia käytettäessä alkuperäisen
ThermoWoodin väri ja ominaisuudet eivät pääse yhtä hyvin esille. Suosituksen
mukaan materiaali käsitellään kerran ennen asennusta ja viimeistelykäsittely
tehdään asennuksen jälkeen. Käytettäessä kasviöljypohjaisia pintakäsittelyai-
neita säälle alttiissa kohteissa, suositellaan tuotteita jotka sisältävät ho-
meenestoainetta.

Pintakäsiteltäessä ThermoWoodia täytyy aina noudattaa pintakäsittelyaineiden
valmistajien ohjeita.
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AKZO NOBELIN  SUOSITUKSIA - ULKOVUORILAUTA

TEOLLISUUSTUOTTEET

Vesituotteet
Vaihe Tuote
Pohjustus Uppopohja VO 562-2606 kirkas
  tai Teollisuuskuullote VO 828-xxxx kirkas tai sävytetty

Pinta Teollisuuskuullote VO 828-xxxx sävytetty
  tai Superkyl 1983-9000 sävytetty

Liuotintuotteet
Vaihe Tuote
Pohjustus Uppopohja 980-9800 kirkas

Pinta Teollisuuskuullote 980-xxxx sävytetty

Edellä mainitut tuotteet on tarkoitettu teolliseen käyttöön ruisku- huuhtelu- tai
kastomenetelmälle. Myös sivellinlevitys onnistuu lukuun ottamatta Superkyl
1983-9000, joka on tarkoitettu ruiskulevitykseen ja sillä saadaan paksu suoja-
kalvo.

KAUPPATUOTTEET

Liuotintuotteet
Vaihe Tuote
Pohjustus Pinotex Base 982-1011 kirkas

Pinta Pinotex Classic 80-xxxx sävytetty

Huomioitava
Pinta suositellaan käsiteltäväksi ennen kuluttajille toimittamista, antamaan suo-
jan pinnan harmaantumista ym. rasituksia vastaan ennen ja jälkeen rasituksen.
Ainakin pintakerrokseen on sekoitettava jonkin verran pigmenttiä riittävän UV-
suojan saamiseksi. Pelkästään kirkasta käsittelyä ei suositella ulkokäyttöön.
Tarvittaessa voidaan hakea haluttu sävy, joka ei kuitenkaan peitä liikaa Ther-
moWoodin omaa sävyä.

Aineille ei anneta erikseen mitään takuuaikaa, koska pintakäsittelyaineiden
valmistaja ei suorita itse käsittelyä tai valvo sitä jatkuvasti. Huoltoa varten pinnat
on ainakin muutavan vuoden välein tarkistettava ja tarvittaessa korjattava sa-
moilla aineilla. Korjauksen tai uudelleenkäsittelyn tarve riippuu hyvin paljon pai-
kallisista olosuhteista.

AKZO NOBEL INDUSTRIAL  COATINGS OY
Osmo Kinnanen
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DYRUP - GORI-MAALIT TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

Gori 411
Vesiohenteinen teollinen maali, joka soveltuu ikkunoiden, ovien jne. pohjamaa-
laamiseen.
Saatavana läpikuultavina sävyinä.

Käyttö-ohje
Gori-valelumaalaaminen (flow-coat), Gori-maalauskone, kastaminen, siveltimen
käyttö.
Kuivumisaika 20 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa. Kuiva uudel-
leenkäsittelyä
varten 1–2 tunnissa. Jos käytetään erityisiä kiihdytettyjä kuivaus-järjestelmiä,
kuivumisaika voidaan puolittaa (25–35 °C:ssa).

Gori 410
Vesiohenteinen teollinen maali, joka soveltuu ikkunoiden, ovien jne. pohjamaa-
laamiseen.
Saatavana peittävänä ja valkoisena. Maali on pohjakäsittelymaali, jolla on erit-
täin hyvät peittävät ominaisuudet.

Käyttö-ohje
Gori-valelumaalaaminen (flow-coat), Gori-maalauskone, kastaminen, siveltimen
käyttö.
Kuivumisaika 20 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa, 100–125 um,
märkäkalvon paksuus. Kuiva uudelleenkäsittelyä varten 1–2 tunnissa. Jos käy-
tetään erityisiä kiihdytettyjä kuivausjärjestelmiä, kuivumisaika voidaan puolittaa
(25–35 °C:ssa).

Gori 897
Vesiohenteinen pintamaali teolliseen loppukäyttöön. Saatavana sekä läpikuul-
tavina että peittävinä sävyinä. Maali ei ole peittävä ja kestää kemikaaleja, kuten
puhdistusaineita. Läpikuultava tuote sisältää UV-imeyttimiä, jotka vähentävät
harmaantumisen vaikutuksia. Tätä tuotetta käytetään Gori-pohjamaalin päällä,
kuten tuotetta 411.

Käyttö-ohje
Ilmaseoksella (ilmapäällystys) tai ilman ilmaa maaliruiskulla tai automaattisilla
ruiskujärjestelmillä. Tuotteen lämpötilan pitää olla 18–22 °C ja suhteellisen
kosteuden noin 50 %, ja puun kosteuspitoisuus ei saa olla enempää kuin 15 %.
Kuivumisaika 20 °C:ssa ja 60 %:n suhteellisessa kosteudessa, 250–300 um,
märkäkalvon paksuus. Kosketuskuiva 2 tunnissa. Jos käytetään erityisiä kiih-
dytettyjä kuivausjärjestelmiä, kuivumisaika voidaan puolittaa (25–35 °C:ssa).
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TEKNOS OY:N SUOSITUKSIA

Tutkimusten perusteella voimme suositella teolliseen käsittelyyn seuraavia yh-
distelmiä:

Kuultavat paneelit:
1 x Aquagrund 100 sävytettynä esim. pähkinän sävyyn (TM-1701) tai lämpö-
puun sävyyn (TM-4532/99). Yksi käsittely sopii kuljetuksen, varastoinnin ja
pystytyksen aikaiseksi suojaksi ja paneelit tulee käsitellä viimeistään vuoden
kuluessa pigmentoidulla puunsuojalla, esim. Kuulto-Visa.

1 x Aquagrund 100 sävytettynä.
1-2 Aquatop 292 Lakka (sävytettynä Aquagrund 100:lla 5 %).
Tämä käsittely sopii valmiisiin tuotteisiin.

Öljytty rallilauta:
1 x Aquagrund 100 sävytetty (esim TM-4532/99 Lämpöpuu). Kuultoväriin lisä-
tään 30-50 % Teknol puuöljyä, joka antaa vettähylkivän pinnan. Öljytty lämpö-
puu tulee uudelleen käsitellä puuöljyllä vuosittain.

Paneelien pohjamaalaus:
1 x Teknol 881.
Pintamaalaus asennuksen jälkeen työmaalla joko öljymaalilla tai akryylimaalilla
viimeistään vuoden kuluttua asennuksesta.

Ikkunat ja ovet:
Kuultavat
1 x Aquagrund 100 sävytetty (esim TM 4532/99 Lämpöpuu).
1-2 x Aquatop 292 Lakka ( sävytettynä Aquagrund 100:lla 5%).

Peittävät
1 x Aquaprimer 290
1 x Aquatop 260 pintamaali

Saunanovet, -paneelit
Jätetään käsittelemättä tai käsitellään Sauna-Naturalla.
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TIKKURILA OY:N SUOSITUKSIA

MAALAUSOHJEET UUSILLE THERMOWOOD PUUPINNOILLE ULKONA

Ulkoverhouslaudat

Kuultava käsittely
- pohjusta Valtti-Pohjusteella
- käsittele 2 kertaa värillisellä Valtti Akvacolorilla tai Valtti Colorilla tai 1-2 ker-

taa Valtti Color Satinilla.

Peittävä käsittely
Esikäsittely:
- pohjusta Valtti-Pohjusteella
- kaavi pihka ja suojaa oksakohdat oksalakalla
- suojaa naulankannat ja muut ruostuvat osat Rostex Super ruosteenesto-

pohjamaalilla

Pintakäsittely:
1. Himmeä pinta:

- käsittele 2 kertaa Pika-Teholla
2. Puolihimmeä pinta:

- käsittele 2 kertaa Ultralla tai Vinhalla tai ValttiTeholla
3. Puolikiiltävä pinta:

- käsittele 2 kertaa Teho Öljymaalilla

Ikkunanpuitteet ja ovet, ulkopinnat

Kuultava käsittely
- pohjusta Valtti-Pohjusteella
- käsittele 1-2 kertaa värillisellä Valtti Akvacolorilla tai Valtti Colorilla tai Valtti

Color Satinilla tai Valtti Color Extralla.

Peittävä käsittely
Esikäsittely:
- pohjusta Valtti-Pohjusteella
- kaavi pihka ja suojaa oksakohdat oksalakalla
- suojaa naulankannat ja muut ruostuvat osat Rostex Super ruosteenesto-

pohjamaalilla
- pohjamaalaa 10% Valtti-Pohjusteella ohennetulla Teho öljymaalilla tai Teho

ikkunamaalilla.

Pintakäsittely:
- maalaa ohentamattomalla Teho öljymaalilla puolikiiltäväksi tai Teho ikkuna-

maalilla kiiltäväksi
tai
- maalaa pinnat pohjustuksen jälkeen ValttiTeholla tai Vinhalla (vain ulkopuoli)

sivellen kahteen kertaan puolihimmeäksi.
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Väritön tai värillinen lakkauskäsittely
- pohjusta Valtti-Pohjusteella
- pohjalakkaa 20-40% lakkabensiinillä 1050 ohennetulla kiiltävällä Unica Su-

perilla ja pintalakkaa ohentamattomalla Unica Superilla kahteen kertaan
kiiltäväksi tai puolikiiltäväksi

tai
- pohjalakkaa sävytetyllä Unica Superilla ja pintalakkaa Unica Superilla kah-

teen kertaan puolikiiltäväksi tai kiiltäväksi.

Ulkoterassien puiset lattiat, kaiteet sekä ulkokalusteet

Kuultava käsittely:
- pohjusta Valtti-Pohjusteella
- käsittele 1-2 kertaa värillisellä Valtti Akvacolorilla tai Valtti Colorilla

Puuöljykäsittely:
- pohjusta Valtti-Pohjusteella
- Levitä Valtti Puuöljyä tai Valtti Puuöljy Akvaa 1-2 kertaa
- Pyyhi ylimääräinen imeytymätön öljy pois

TIKKURILA OY:N TUOTTEET

Valtti-pohjuste
Pellavaöljyä sisältävä pohjustuspuunsuoja kaikkiin kuultokäsiteltäviin ja peitto-
maalattaviin
puurakenteisiin. Saatavana värittömänä ja puunvärisenä. Levitys-tapa: sively,
upotus. kosketuskuiva + 23 °C ja 50% suhteellisessa kosteudessa n. ½ tunnin
kuluttua. Pintakäsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.

Valtti Akvacolor
Kuultava vesiohenteinen puunsuoja ulkoseiniin, oviin, aitoihin ym. puurakentei-
siin. Saatavana 38 värinä Tikkurilan Kuultavat puunsuojat –värikartan mukaan.
Levitystapa : sively, ruiskutus. Pinta on kosketuskuiva 2-3 tunnin kuluttua + 23
°C ja 50% suhteellisessa kosteudessa. Seuraava käsittely voidaan suorittaa
vuorokauden kuluttua.

Valtti Color
Kuultava liuotinohenteinen puunsuoja ulkoseiniin, oviin, aitoihin ym. puuraken-
teisiin. Saatavana 38 värinä Tikkurilan Kuultavat puunsuojat –värikartan mu-
kaan. Levitystapa : sively, ruiskutus. Pinta on kosketuskuiva 4-8 tunnin kuluttua
+ 23 °C ja 50% suhteellisessa kosteudessa. Seuraava käsittely voidaan suorit-
taa vuorokauden kuluttua.

Valtti Color Satin
Kuultava mäntyöljyalkydiin ja pellavaöljyyn perustuva puunsuoja ulkoseiniin,
oviin, aitoihin ym. puurakenteisiin. Saatavana 38 värinä Tikkurilan Kuultavat
puunsuojat –värikartan mukaan. Levitystapa : sively, ruiskutus. Seuraava kä-
sittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.
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Pika-Teho
Himmeä öljypitoinen akrylaattimaali ulkoseiniin, vuorilautoihin ym. puurakentei-
siin. Saatavana valkoisena ja Tikkurilan talomaalivärikartan sekä useina Moni-
color Nova –värikartan mukaisina väreinä. Levitystapa: sively harjasiveltimellä
tai ruiskuttamalla. Pinta on kosketuskuiva n. tunnin kuluttua + 23 °C ja 50%
suhteellisessa kosteudessa. Seuraava käsittely voidaan suorittaa 2-4 tunnin
kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä
kuivumisaika on pidempi.

Ultra talomaali
Puolihimmeä akrylaattimaali ulkoseinien, vuorilautojen ym. puurakenteiden
pintakäsittelyyn. Saatavana valkoisena ja Tikkurilan talomaalivärikartan sekä
useina Monicolor Nova –värikartan mukaisina väreinä. Levitystapa: sively har-
jasiveltimellä tai ruiskuttamalla. Pinta on kosketuskuiva n. tunnin kuluttua + 23
°C ja 50% suhteellisessa kosteudessa. Seuraava käsittely voidaan suorittaa 2-4
tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla
säällä kuivumisaika on pidempi.

Vinha peittävä puunsuoja
Peittävä vesiohenteinen puunsuoja ulkoseinien, vuorilautojen ym. puurakentei-
den pintakäsittelyyn. Saatavana valkoisena ja Vinhakartan sekä Tikkurilan ta-
lomaalikartan mukaisina
väreinä. Levitystapa: sively harjasiveltimellä tai ruiskuttamalla. Pinta on koske-
tuskuiva n. tunnin kuluttua + 23 °C ja 50% suhteellisessa kosteudessa. Seuraa-
va käsittely voidaan suorittaa 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhai-
semmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.

ValttiTeho
Peittävä öljypohjainen puunsuojamaali lautaseinien, ikkunanpuitteiden, vuori-
lautojen, kaiteiden, ulkokalusteiden ym. puurakenteiden pintakäsittelyyn. Levi-
tystapa: sively, ruiskutus. Käsitelty pinta on kuiva n. 12 tunnin kuluttua + 23 °C
ja 50% suhteellisessa kosteudessa. Seuraava käsittely voidaan suorittaa seu-
raavana päivänä.

Teho öljymaali
Peittävä puolikiiltävä öljymaali lautaseinien, ikkunanpuitteiden, vuorilautojen,
ikkunanpuitteiden, lipputankojen ym. puurakenteiden käsittelyyn. Levitystapa:
sively. Käsitelty pinta on kuiva n. vuorokauden kuluttua + 23 °C ja 50% suhteel-
lisessa kosteudessa. Seuraava käsittely mieluiten vasta muutaman vuorokau-
den kuluttua pohjamaalauksesta. Kuivuminen hidastuu paksuissa kalvoissa,
ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea tai ilman lämpötilan laskiessa.

Unica Super
Uretaanialkydilakka puupinnoille veneisiin, lattioihin, oviin ja ikkunoihin. Levi-
tystapa: sively, ruiskutus. Pölykuiva 2 tunnissa, käsittelykuiva 6 tunnissa + 23
°C ja 50% suhteellisessa kosteudessa. Seuraava käsittely voidaan suorittaa
vuorokauden kuluttua. Kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa
noin 2 viikossa. Kuivumiseen vaikuttavat tuuletus, ilman suhteellinen kosteus,
lämpötila sekä kalvon paksuus.
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Lue aina tarkemmat käyttöohjeet tuotteen etiketistä ja/tai tuoteselosteesta en-
nen käyttöä.

Lisäohjeita ja –tietoja tuotteiden käytöstä antaa Tikkurilan Maalilinja, puh. 010
860 8600.
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