
Ukselukud ja nende hooldus 

Kui võti lukuaugus raskelt keerama hakkab, on levinuim põhjus selles, et lukk on 

hooldamata.  

Seetõttu on luku töökindluse ja vastupidavuse seisukohalt hooldus hädavajalik. Tihti 

tõrguvad lukusüdamikud töötamast seetõttu, et sinna on kogunenud õhus ringlev 

tolm ja sodi. Ka meie ise kanname iga päev pahaaimamatult  lukusüdamikesse 

mustust.  Hoiame võtmeid taskus, kotis või muus käepärases kohas kuhu 

paratamatult koguneb pisikest olmeprahti.  

 

Luku erinevateosade puhastamine, õlitamine ja määrimine 

Lukkude hooldamise sagedus sõltub luku kasutamise tihedusest ja ümbritsevast 

keskkonnast.  

Korteriuste lukke on vajalik hooldada üks-kaks korda aastas. Tiheda kasutusega 

ukselukud, näiteks korrusmajade välisuksed vajavad õlitamist kolm kuni neli korda 

aastasi. Veelgi tihedamat puhastamist ja õlitamist vajavad välisuste, eriti autoteede 

läheduses olevate uste ning väravate lukud.  

 

Lukusüdamiku hooldus 

1. Lukusüdamikku tuleb puhastada ja õlitada vähemalt kaks kord aastas, tiheda 

kasutamise ja agressiivse või tolmuse keskkonna korral kord kuus. 

2. Assa lukusüdamiku puhastamiseks kasutage Assa puhastusvahendit ja –õli. 

Teised puhastus- või määrdeained võivad rikkuda südamiku ning garantii 

kaotab kehtivuse. 

3. Puhastamise/õlitamise protseduur: 

a. Pritsige lukusüdamikku piisavalt puhastusvahendit (piisavalt: nii et vahendit 

südamikust veidi ka välja voolab).  

b. Torgake võti lukusüdamikku, ning tõmmake välja. NB! Võtit ei tohi mingil 

juhul südamikus keerata – nii ajate mustuse südamikus laiali ning 

südamik võib kinni kiiluda. Puhastage võti.  

c. Korrake protseduuri seni, kuni mustust võtme külge enam ei jää.  

d. Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal ASSA lukuõli. Korrake võtmega 1-2 

korda puhastusliigutust ning seejärel keerake võtit (lukku kinni/lahti 

keerates).  

e. Peale puhastusvahendiga puhastamist tuleb kindlasti kasutada lukuõli, sest  

puhastusvahend on keemiliselt aktiivse toimega. 

4. Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu, jms. eest. 

5. Kunagi ärge värvige lukusüdamikku. 



Lukuraamide , linkide ja muude tarvikute hooldus.  

Luku- ja lingikeelt määrige külgedelt lukurasvaga vähemalt kord aastas, tiheda 

kasutamise korral ja korrosiooniohtlikus keskkonnas aga sagedamini.  

Ukselinkide ja dekoratiivsete katteplaatide puhastamiseks piisab niiskest tolmulapist. 

Lukutarvikute puhastamisel vältige keemiliselt aktiivseid või abrasiivseid ehk 

kriimustusi tekitavaid aineid. 

Vähemalt kord aastas on vajalik käepideme ja väändenupu liikuvaid osi õlitada või 

määrida lukurasvaga (paar tilka õli ukselingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale). 

 

Tähtis teada! 

1. Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade 

suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Võtit ja väändenuppu tuleb pöörata 

õiges suunas. 

2. Lisaks luku ja selle osade hooldusele kontrollige korrapäraselt ka ukse tööd. 

Töökindel uks mahub raami sujuvalt ja pole vajunud (vajadusel reguleerige 

uksehingi või vasturaua asendit või konsulteerige uksetegijaga).  

3. Uksesulgur on vastavalt vajadustele reguleeritud ja tõmbab ukse soovitud 

jõuga kinni.  

4. Lukukeel ei toetu lukustatud asendis vasturaua peale, eriti konkskeelega 

lukkudel. Seda nõuet on soovitav kontrollida regulaarselt, sest uksed kipuvad 

aja jooksul vajuma. Lukukeel ei tohi lukustamisel/avamisel hõõruda vastu 

vasturauda, vaid peab liikuma sama takistamatult kui lahtise ukse korral. 

5. Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukuraami liikuvatele osadele. Samuti 

ei tohi lukuraami sattuda vesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo ja tellimine: www.palmett.eu 

 


