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TUOTETYYPPI UlkokÄyttÅÅn tarkoitettu liuoteohenteinen imeytyvÄ, kuivuva Åljy.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmÄ 741 (MaalausRYL 2001
maalaustarvikeryhmÄ 89.4).

KÄYTTÅ KÄytetÄÄn uuden, painekyllÄstetyn tai lÄmpÅkÄsitellyn puun sekÄ ennestÄÄn
puuÅljyllÄ tai tunkeutuvalla puunsuojalla kÄsitellyn puun sekÄ myÅs jalopuun ja ns.
kovapuun pintakÄsittelyyn. TyypillisiÄ kohteita ovat puutarhakalusteet, terassit, laiturit,
aidat, ritilÄt ja ovet. Suojaa haristumiselta, halkeilulta ja likaantumiselta.

HuoltokÄsittely tarvittaessa. Jatkuvassa sÄÄrasituksessa olevat pinnat saattavat
vaatia kÄsittelyÄ vuosittain. SÄvytetty tuote kestÄÄ sÄÄrasituksessa paremmin kuin
vÄritÅn. Suosittelemme tuotteen kÄyttÅÄ sÄvytettynÄ.

Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikÄ elÄinsuojiin.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus N. 30 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

KÇytÇnnÉn riittoisuus Sahalauta
HÅylÄlauta

5 - 8 mÇ/l
8 - 10 mÇ/l

Tiheys n. 0,85 g/ml

Kuivumisaika, +23ÑC
- kosketuskuiva
- kuiva

8 tunnin kuluttua
1 vuorokauden kuluttua

Ohenne, vÇlineiden pesu KÄytetÄÄn ohentamattomana. TyÅvÄlineet pestÄÄn vÄlittÅmÄsti kÄytÅn jÄlkeen
lakkabensiinillÄ.

Kiilto Imeytyy puuhun eikÄ tavallisesti muodosta nÄkyvÄÄ kalvoa.

VÇrisÇvyt VÄritÅn ja ruskea.

SÇÇnkestÇvyys Jatkuvan sÄÄrasituksen alaisille pinnoilla suositellaan uusintakÄsittelyÄ joka
vuosi.

VAROITUSMERKINTÄ Katso kÄyttÅturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvÄ jÄte,
ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on sÄilytettÄvÄ
paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa,
tai jÄte on poltettava. Veteen upottaminen on myÅs
suositeltavaa. (Ks. kÄyttÅturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)
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KÄYTTÅOHJEET
Pinnan esikÇsittely Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pÅly. Tarvittaessa kÄytetÄÄn

maalarinpesuliuosta ja homeisille pinnoille homepesuliuosta. Pesun jÄlkeen pinnat
huuhdellaan huolellisesti vedellÄ ja niiden annetaan kuivua.
Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen kÄsittelyÄ.

KÇsittely Ennen kÄyttÅÄ tuote sekoitetaan huolellisesti.

Purkin sisÄltÅ sekoitetaan hyvin ennen levitystÄ. VÉRI-KALLEN PUUÑLJY levitetÄÄn
siveltimellÄ, sienellÄ tai ruiskulla. MyÅs upotus on mahdollista.
KÄsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enÄÄ ime. Mahdollinen
imeytymÄtÅn Åljy pyyhitÄÄn pois noin 30 minuutin kuluttua levityksestÄ.

KÇsittelyolosuhteet KÄsiteltÄvÄn pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun
painosta.
KÄsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lÄmpÅtilan olla yli +5 ÖC ja
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kÄytÄnnÅn tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sÄvystÄ ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin kÄyttÅ- ja tyÅolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, ettÄ se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen kÄytÅstÄ vastoin kÄyttÅohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com lÅydÄt ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
kÄyttÅturvallisuustiedotteista ja jÄrjestelmÄselosteista.


