PUUÖLJY
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Tuotetyyppi

Liuotinohenteinen puuöljy puupinnoille ulkona. Antaa puulle vettähylkivän, kuultavan
ja kauniin pinnan.

Maalaustuoteryhmä

741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11…14

Käyttökohteet

Sahatun ja höylätyn puun käsittelyyn ulkona. Soveltuu painekyllästetyille, uusille ja
aikaisemmin puuöljyllä tai kuullotteella käsitellyille pinnoille. Terassit, laiturit,
puutarhakalusteet, puuritilät ym.

Riittoisuus

Sahalauta
Höylätty puu

Kuiva-ainepitoisuus

n. 20 til.%

Tiheys

n. 0,8 kg/l

Ohenne

Mineraalitärpätti

Levitysmenetelmät

Sively, ruiskutus tai kasto

Kuivumisaika

n. 1 vrk
(+ 23 ºC, ilman suht. kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman
ja pinnan lämpötilan olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun
kosteuden tulee olla alle 18 %.

Värisävyt

Väritön Puuöljy voidaan sävyttää yleisimpien kuullote- ja puuöljyvärikarttojen
sävyihin. Vakiosävy ruskea.

Pakkauskoot

0,9, 2,7 ja 9 l

3-6 m2/l
2
7-10 m /l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai
käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.
Eskaro Oy
Vanha Porintie 1890 E
03400 Vihti
Finland

Tel: 0207 856 635
Fax: 0207 856 631
info@eskaro.fi
www.eskaro.fi

Y-tunnus: 0670037-4
Business ID: FI06700374

KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely

.
Maalaus

Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava teräs- tai juuriharjalla. Homehtuneet pinnat
käsitellään Julkisivu- ja homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua.
Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä.
Puuöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Öljy levitetään siveltimellä, sienellä tai
rievulla. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi imeytymätön öljy pois. Käsittele 1
– 2 kertaan alustan huokoisuudesta riippuen. Käsittely uusitaan 1 – 2 vuoden välein
tarvittaessa.

Työvälineiden pesu

Mineraalitärpätti

Tuoteturvallisuus

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja
joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua. Sisältää 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (<0,06 %). Voi aiheuttaa
allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS
KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus
paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f ): 700 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 700 g/l VOC

Kuljetus

LUOKKA
PG
UN No

9
III
3082

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai
käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.
Eskaro Oy
Vanha Porintie 1890 E
03400 Vihti
Finland

Tel: 0207 856 635
Fax: 0207 856 631
info@eskaro.fi
www.eskaro.fi

Y-tunnus: 0670037-4
Business ID: FI06700374

