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VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTE

MAALITYYPPI

UlkokÄyttÅÅn tarkoitettu vesiohenteinen kuullote, joka imeytyy puupintaan. Suojaa
puuta lialta, kosteudelta ja halkeilulta sekÄ hidastaa auringonvalon vaikutuksia.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmÄ 481 (MaalausRYL 2001
maalaustarvikeryhmÄ 80).

KÄYTTÅ

Uudet ja aikaisemmin puunsuoja-aineella kÄsitellyt puupinnat, esim. ulkoseinÄt, ovet,
ikkunanpuitteet, laiturit, kuistit, aidat ja pylvÄÄt. Suositellaan etenkin hirsipinnoille.
UlkokÄyttÅÅn suositellaan vain sÄvytettyÄ tuotetta.

ERIKOISOMINAISUUDET

Ei sovi kalvoa muodostavien Åljy- tai dispersiopohjaisten puunsuoja-aineiden pÄÄlle
eikÄ kasvihuoneisiin, kasvilavoihin tai elÄinsuojiin.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

N. 23 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/f): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

KÇytÇnnÉn riittoisuus

Sahalauta
HÅylÄlauta ja hirsi

Tiheys
Kuivumisaika, +23ÑC
- pÉlykuiva
- seuraava kÇsittely

n. 1,0 g/ml

5 - 8 mÄ/l
8 - 10 mÄ/l

2 - 3 tunnin kuluttua
1 vuorokauden kuluttua
Kuivuminen hidastuu kylmÄssÄ ja kosteassa.

Ohenne, vÇlineiden pesu

KÄytetÄÄn ohentamattomana. TyÅvÄlineet pestÄÄn vÄlittÅmÄsti kÄytÅn jÄlkeen
lÄmpimÄllÄ vedellÄ ja pesuaineella.

Kiilto

PuolihimmeÄ

VÇrisÇvyt

VÄritÅn ja kuultavat puunsuojasÄvyt.
Lopullinen vÄri nÄkyy vasta pinnan kuivuttua.

SÇÇnkestÇvyys

HyvÄ

VARASTOINTI

Ei saa jÄÄtyÄ.

VAROITUSMERKINTÄ

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 ja
puunsuojan levitys

KÄsiteltÄvÄstÄ pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pÅly terÄs- tai juuriharjalla tai
terÄskaapimella. Kovat, kiiltÄvÄt ennestÄÄn kÄsitellyt pinnat tÄytyy poistaa tai hioa.
KÄsittelemÄtÅn puu suositellaan pohjustettavaksi VÇRISILMÇ POHJUSTEELLA. Annetaan
kuivua 1 vuorokausi.
Homeiset pinnat pestÄÄn Homepesuliuoksella. Pesun jÄlkeen pinnat huuhdellaan
huolellisesti vedellÄ ja niiden annetaan kuivua.
Ennen kÄyttÅÄ VÇRISILMÇ AKVA KUULLOTE sekoitetaan huolellisesti. YhtenÄistÄ pintaa
varten varataan riittÄvÄ mÄÄrÄ kuullotetta samaan astiaan. NÄin vÄltetÄÄn vÄrierojen
syntyminen. Puunsuojaa on sekoitettava myÅs kÄytÅn aikana.
VÇRISILMÇ AKVA KUULLOTE levitetÄÄn siveltimellÄ, harjalla tai ruiskulla.
KÄsittelemÄtÅn puupinta sivellÄÄn 1 - 2 kertaan sÄvyvoimakkuudesta ja halutusta
lopputuloksesta riippuen. VÇRISILMÇ AKVA KUULLOTE sivellÄÄn tasaisesti ja
yhtÄjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta jatkoskohtien vÄlttÄmiseksi. PÄÄtypuu
kÄsitellÄÄn erityisen huolellisesti. EnsimmÄinen kÄsittely suositellaan tehtÄvÄksi siveltimellÄ.
Ruiskua kÄytettÄessÄ viimeistellÄÄn pinta siveltimellÄ. EnsimmÄinen sively voidaan tehdÄ
myÅs vÄrittÅmÄllÄ VÇRISILMÇ AKVA KUULLOTTEELLA. VÄrittÅmÄn kuullotteen kÄyttÅÄ
yksistÄÄn ei suositella.

KÇsittelyolosuhteet

KÄsiteltÄvÄn pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintÄÄn 20 % puun kuivapainosta.
KÄsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lÄmpÅtilan olla yli +5 ÉC ja
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vÄltettÄvÄ.

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.

