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PRODEX puituste ladustamis ja kasutamisjuhend 

 

1. Uste kirjeldus. Puituksed Madepar on kvaliteedistandarditele vastavad puidust siseuksed. Nende 

uste puhul tuleb enne paigaldamist kindlasti läbi viia pinnatöötlemine, mis kaitseb neid 

keskkonnategurite mõju eest (töötlemise kohta vaata lõik 3). 

Puit on looduslik materjal, mille tõttu temperatuuri ja niiskuse tõttu väikestele muutustele 

mõjutatav, mis väljenduvad kerge moonutuse ja väändumisena. See ei ole defekt, vaid naturaalse 

puidu omadus. Viltuseks kõrvalekaldumist loetakse defektiks ainult siis, kui see ületab 7 mm 

kõrvalekallet sirgest servast, kui ukseleht on lengiraami sees. 

2. Uste ladustamine. Pärast ostmist ei tohi uks kokku puutuda äkiliste temperatuuri ja niiskuse 

muutustega (ärge asetage uksi pärast ostmist ruumi, kus on väga kuiv õhk ja kõrge temperatuur või 

kõrge õhuniiskus). Ostetud ukselehed tuleks enne töötlemist hoida kuivas kohas horisontaalasendis. 

3. Uste töötlemine. Ukselehtede puhul tuleb enne paigaldamist kindlasti läbi viia pinnatöötlemine. 

See kaitseb ust päikese, niiskuse ja mustuse imendumise eest. Enne ukse töötlemist tuleb sellele 

anda 3-4 päeva, et kohaneda selle ruumi niiskuse ja õhutemperatuuriga, kus seda kasutatakse. Enne 

ukse pinnatöötlemist kontrolli, kas ukseleht on vajaliku pikkusega. Kui ust on vaja lühendada, siis 

lühendage seda alt, kuid mitte rohkem kui 8 cm. Vahetult pärast saagimist tuleb ukselengid samuti 

mõõtu lõigata. Ukselukkude, hingede ja käepidemete sisestamisel ei tohiks lukke paigaldada 

ukselehe põhikonstruktsiooni kinnituskohtadesse, see võib põhjustada ukselehe tugevuse 

nõrgestamist. Pärast ukse riistvara sisestamist on vaja ukseleht kohe pinnatöödelda. Lengi saab katta 

lakiga või peitsi ja lakiga. Enne aknatiiva ja ukseraami töötlemist veenduge, et ei oleks võimalikke 

mehaanilisi mõlke ega liimijälgi, mis võivad tekkida tootmisprotsessi käigus või ebaõige 

transportimise tagajärjel. Ustel või lengil tekkinud mehaaniliste mõlkide eemaldamiseks kasutage 

puhast vett - valades veidi mõlgile, laske vineeril paisuda ja seejärel siluda see ala peeneteralise 

liivapaberiga. Kui liimijälgi on näha, lihvige peeneteralise liivapaberiga. Ärge kasutage uste 

pinnatöötlemiseks vesialuselisi lakke ega peitse! Uste puhul piisab tavaliselt 2-3 kihist lakist või 

värvist/peitsist ja lakist, kuid soovitame teostada vajalikud töötlused nende tootjate juhiste järgi. 

Kuna puit on looduslik materjal, võivad peale lakkimist tekkida mikropraod, mis ei ole defekt, vaid 

puidule iseloomulik omadus. Uksi ei soovitata värvida. Värvikate võib olla ebaühtlane, laiguline, 

spoonile võivad tekkida suuremad või väiksemad praod, mis tulevad selgelt esile. Uste värviga 

katmisel ei aktsepteeri tootja pretensioone pinna välimusele. Oluline on töödelda ukseleht mõlemalt 

küljelt ja kõigist 4 servast, samuti liitmikud. Väga oluline on, et ukse mõlemad servad oleksid 

korralikult töödeldud, sest äärte kaudu võib niiskus kiiresti ukselehte sattuda ja põhjustada uste 

kõverdumist, pragunemist või väändumist. 

4. Uste paigaldus. Uksi ei tohi paigaldada äsja krohvitud/pahteldatud/tapeeritud ruumi; ruumis, kus 

hiljuti valati betoonpõrand; vastvalminud hoonetes, kus ruumide kuivamise kiirendamiseks 

kasutatakse keskkütet, sest see on tingitud niiskuse suurenenud mõjust ukselehtedele. Igasugused 

pahtlid, tekstuurid või tsement peavad olema täiesti kuivad ning ruumides ei tohiks olla kõrget 

õhuniiskust, see võib põhjustada uksedefekte, mille tekkimise eest uste tootja ja edasimüüja ei 

vastuta. 

Uksi ei tohi kasutada välisuksena, sest see võib põhjustada ukse defekte, mille eest ei vastuta ukse 

tootja ja edasimüüja. 
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Garantiitingimused 

1. Pretensioonid kauba visuaalsete puuduste kohta võetakse vastu enne arve allkirjastamist. 

2. Pretensioonid kauba varjatud puuduste kohta vaadatakse läbi enne kauba töötlemist. 

3. Tarnija ei kompenseeri kahjusid ega võta kaupa tagasi, kui pärast kauba töötlemist avastatakse 

kaubal visuaalseid defekte, samuti kui kauba töötlemine ja käitamine ei toimu vastavalt tootja ja 

edasimüüja poolsetele juhistele. 

4. Garantii kehtib kauba müügikuupäevast kuni Eesti Vabariigis määratud perioodini, kui ostjal on 

võimalik esitada müüja poolt väljastatud Madepar puituste ostutšeki originaal, millel on näha 

ostukuupäev. 

5. Tootele antud garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 

• Kui sellel on mehhaanilisi vigastusi, kukkumisjälgi või need on tekkinud ebakorrektsuse tõttu 

 


