
Kaunis ja vastupidav. Naturaalne.



Ohutu, loomulikult
Kaunil suvepäeval on Kivipuu siledal pinnal 
võimalik käia paljajalu. Kivipuu pind on 
meeldiv ka kõige väiksematele jalgadele ja 
käppadele, kuid mitte ainult suvel: suletud 
rakumembraani tõttu saab Kivipuu puitu 
kasutada aasta ringi.
Selle pind hülgab vett, seega ei ole karta 
kõdunemist. Pärast talve ei ole vaja puitu 
hooldada. Toodame Kivipuud ka silikaat-
kattega, mis suurendab veekindlust. Kivipuu on 
hea valik ka siis, kui vajate tulekindlat 
materjali. 

Kivipuu on täiesti mürgivaba ja vastupidav 
puit, mis põhineb loomulikul kivistumis-
protsessil. Seetõttu on Kivipuu äärmiselt 
vastupidav ning ka tulekindel. Päikese käes 
omandab puit kauni halli tooni.
Kivipuu puitu ei ole tarvis õlitada, seega see 
praktiliselt hooldamist ei vaja. Toor-
materjalina kasutame nn Nordic puitu, 
spetsiifiliselt sorditud mändi, mille 
töötlemisel saadakse väga kvaliteetne puit.

Garanteerime kvaliteedi
Oleme töötanud välja kivistumise protsessi, 
mis tänu õigetele meetoditele ja sobivatele 
materjalidele on tavalisest kiirem. 
Protsessi käigus kasutame peamiselt liiva 
ja teisi mittetoksilisi ökoloogilisi 
materjale, nagu puuviljamahl. Päikselises 
kohas muutub Kivipuu pind kauniks ja 
vastupidavaks umbes ühe aasta jooksul.
Anname oma toodetele piiratud 10-
aastase garantii kõdunemise vastu. Kivipuu 
puitu on võimalik kasutada ka 
karmides ilmastikuoludes.

Mis on KIVIPUU?



Aeg

0 kuud 6 kuud3 kuud 9 kuud 12 kuud

Mittetoksiline
Kivipuud toodetakse looduslikes 
tingimustes ilma mürkideta. 
Seega on see hea valik näiteks 
terrassil kasutamiseks.

Vastupidav

Kivipuu ei kõdune. See on 
mustus- ja veekindel ning peab 
vastu aastaid. Puidus olev liiv 
tugevdab puitu ning muudab 
selle pinna tugevaks

Tulekindel

Kivipuu on äärmiselt tulekindel. 
Kasutatud materjalide tõttu 
muutub puit kivisarnaseks, mis 
kaitseb seda efektiivselt 
põlemise eest. Kivipuul on 
puittoodete tulekindlusklassi B, 
s1 ja d0 sertifikaadid.

Ilus, hea 
väljanägemisega
Umbes aasta jooksul päikese 
käes muutub Kivipuu puit 
kauniks halliks.

Ei vaja 
hooldamist
Kivipuud ei ole vaja õlitada ega 
muul viisil hooldada.

Jätkusuutlik
Kivipuu on valmistatud PEFC 
sertifikaadiga puidust.

Kui Kivipuu on päikese käes, muutub see kaunilt halliks. Pind säilib hästi vihma, päikese ja 
tuule käes.

Kivipuu eelised



Kaunis ja vastupidav. Naturaalne.

Paigaldamine

1. Kivipuu puit on kõdunemis- ja tulekindel. Terrassi paigaldades tuleb laudade vahele jätta 
piisavalt ruumi, arvestades puidu loomuliku niiskusega eri aastaaegadel.

2. Kivipuu puidul on kaitsekiht, kuid kui seda lõigata, näiteks paigaldamise ajal, tuleb puidu 
südamik ilmsiks. Seega soovitame töödelda otsasid kaitsva ainega.

3. Pärast paigaldamist terrass hooldamist ei vaja. Terrassil ei tohiks kasutada õli ega teisi 
sarnaseid vedelikke. Kui soovid veekindlat, vahatatud pinda (näiteks selleks, et kaitsta seda 
karmides ilmastikutingimustes tekkivate lõhede eest), soovitame kasutada vee- või mustuskaitset.

4. Kivipuud on võimalik lõigata ketassae või tavaliste saagidega. Ei ole vaja kasutada 
spetsiaalseid tööriistu, nagu teemantsaagi.

5. Kivipuu puidust laudu on ka väga lihtne kinnitada, sest puit ja kaitsev vedelik võimaldavad 
kinnitamist metalliga. Siiski soovitame kasutada kvaliteetseid roostevabast terasest kruve või 
naelu, sest siis on terrass vastupidavam.

6. Lõigatud puidutükid on mittetoksilised, seega võib neid maha matta, viia puidu 
kogumispunkti või neist muul viisil vabaneda. Siiski, kuna Kivipuu puidul on kõdunemisvastane 
kaitse ja see on tulekindel, ei ole puitu võimalik põletada.

7. Umbes aasta jooksul muutub kivipuu välitingimustes, eriti päikese käes halliks. Varjulistes 
tingimustes võib minna kauem. Alguses ei pruugi värv olla kõige ilusam, kuid aja jooksul muutub 
puit kauniks.




