VENETERVA
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Tuotetyyppi

Veneterva on sekoitus puutervaa, pellavaöljyvernissaa ja havupuutärpättiä. Tuote
imeytyy hyvin puuhun suojaten sitä kosteudelta. Antaa puulle kauniin, läpikuultavan ja
vettähylkivän pinnan.

Käyttökohteet

Sopii kaikkien käsittelemättömien ja aikaisemmin tervatuotteilla käsiteltyjen
puupintojen suojaamiseen ulkona. Soveltuu erityisen hyvin puuveneiden
suojaamiseen. Ei lakatuille tai maalatuille pinnoille.

Riittoisuus

2-10 m2/l

Levitysmenetelmät

Sivellin, pyyhe tai sieni

Kuivumisaika

Ei kuivu vaan imeytyy puuhun. Imeytymisen jälkeen puun pinta tuntuu koskettaessa
kuivalta. Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan.

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee
olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt

Tummanruskea. Pinnan lopullinen sävy riippuu levitettävien kerrosten määrästä ja
käsiteltävän puun väristä.

Varastointi

Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 2
vuotta.

Pakkauskoot

1 l ja 3 l
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KÄYTTÖOHJEET
Pintojen esivalmistelu

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteus alle 20 %) sekä huolellisesti puhdistettu
liasta, rasvasta ja pölystä. Siinä ei saa myöskään olla sienivaurioita, märkäpesäkkeitä,
hometta tai sinerrystä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatuilta tai
lakatuilta pinnoilta on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsittelyä.

Käsittely

Veneterva on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä ja sen aikana. Levitetään
pinnoille siveltimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä. Aine levitetään pinnoille tasaisesti,
reunasta reunaan pitkin puunsyytä. Puuosien kärjet tulee käsitellä erittäin huolellisesti.
Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan pyyhkeellä. Ennen seuraavan
tervakerroksen levittämistä on suositeltavaa hioa pinta. Pinnoille levitetään yksi tai
useampi kerros, puun laadusta ja käyttökohteesta riippuen. Ympärivuotisesti
sääolosuhteille altistuvat pinnat on suositeltavaa käsitellä vuosittain.

Työvälineiden pesu

Pese työvälineet käytön jälkeen havupuutärpätillä. Työvälineiden pesuun käy myös
mineraalitärpätti.

Tuoteturvallisuus

Varoitus. Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä. Haitallista vesieliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Jos tarvitaan
lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Käytä ainoastaan
ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Käytä
suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
JOS
KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai
ihottumaa:
Hakeudu
lääkäriin.
Hävitä
sisältö/astia
voimassa
olevan
jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.
Huom! Veneterva sisältää pellavaöljyvernissaa, jonka käsittelyssä käytetyt rievut yms.
(joihin on imeytynyt vernissaa) on mahdollisesti itse syttyviä eli ne pitää polttaa tai
pestä huolellisesti.

Kuljetus

VAK/ADR -

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

