GRS‐laminaattitukkien asennus‐, käyttö‐ ja huolto‐ohje
GRS laminaattitukeilla on 2 vuoden takuu alkaen tuotteen ostopäivästä. Takuu on voimassa ensimmäiselle
ostajalle, takuu ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.
Takuutodistuksena toimii ostokuitti. Takuu kattaa materiaali ja valmistusvirheet. Takuu ei kata tämän
ohjeen vastaisesta asennuksesta, käytöstä tai huollosta johtuvia tuotevirheitä. Takuu ei ole voimassa, mikäli
tuotetta on muunnettu tai korjattu ilman valmistajan lupaa tai ohjeistusta.
Parhaan osumatarkkuuden maksimoiseksi GRS suosittaa kaikkien aktioiden petaamista tukkiin.

NorDis Oy:n valtuuttamat tukin asennus‐ ja petauspisteet ovat:
RS Custom Guns, Rami Savisto, Ikaalinen
Suomen Asetekniikka, Juha Fagerholm, Lapväärtti

Edellämainittujen toimijoiden suorittamilla asennuksilla ja petauksilla on Nordis Oyn myöntämä 1 vuoden
takuu tukin luovutushetkestä lukien.
Seuraavat aktiot on aina pedattava:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Schultz & Larsen
Rossler Titan 6
Sauer 100
Blaser R8 Professional
Blaser R93 Offroad/Professional
Kaikki Magnum kaliiperit (7mmRM – 375H&H)

HUOM! Jos yllämainittuja aktioita ei ole pedattu tukkiin, niin takuu ei ole voimassa!
HUOM! Maksimikaliiperi laminaattitukille on 375H&H, voimakkaammilla kaliipereilla takuu ei ole
voimassa!

Kiinnitysruuvien kiristysmomentit:

liipasinkaaren edessä 5Nm
liipasinkaaren takana 3 ‐3,5Nm

GRS‐laminaattitukin hoito:
Laminaattitukki reagoi tyypillisesti vähemmän lämpötilan muutoksiin ja kosteuden muutoksiin, kuin
massiivipuinen tukki. Laminaattitukki on kuitenkin myös puuta ja vaatii siksi myös huolenpitoa.
GRS‐hoitoöljy on pellavaöljypohjainen, laminaattitukeille kehitetty öljy.

GRS laminaattitukit toimitetaan kertaalleen öljyttyinä.
Laminaattitukki on öljyttävä kertaalleen ennen ensimmäistä käyttöönottoa!
Mikäli tukkia ei öljytä – takuu raukeaa!

Öljyäminen on parasta suorittaa ennen kuin aktio on asennettu tukkiin, jolloin myös tukin sisäpuoli on
helppo öljytä.
‐

Varmista, että tukki on kuiva. Kostean tukin öljyäminen aiheuttaa kosteuden jäämisen
öljykerroksen alle, sisälle laminaattiin ja voi aiheuttaa liimauksen aukeamisen

‐

Ravista öljypulloa 2 minuutin ajan

‐

Levitä rievulla ohut, tasainen kerros öljyä pinnoille, annan kuivua 2‐3 minuuttia ja öljyä uudelleen,
mikäli havaitset vielä kuivia kohtia tukin pinnalla.

‐

Muista pyyhkiä ylimääräinen öljy pinnoilta, sillä kuivuessaan liiallinen öljy tahmaantuu tukin pintaan

‐

Hävitä käytetty riepu polttamalla – mikäli se jätetään ”palloksi”, riepu saattaa syttyä itsestään

‐

Anna tukin kuivua huoneenlämmössä väh. 12 tuntia ja toista käsittely

‐

Normaalisti 2 käsittelykertaa riittää

Tukin öljyäminen on suoritettava väh. kerran vuodessa. Jos tukki altistuu hyvin usein kosteudelle /
suoralle kastumiselle, on käsittely tehtävä 2 kertaa vuodessa.

