KUULTO COLOR AQUA
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Tuotetyyppi

Vesiohenteinen UV-suojattu kuullote, joka imeytyy tehokkaasti puuhun. Suojaa puuta
säärasituksilta hidastamalla kosteuden ja auringonvalon haitallisia vaikutuksia.
Korostaa puun omaa luontaista kauneutta. Voidaan sävyttää.

Maalaustarvikeryhmä

481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet

Käyttökohteet

Uudet ja aikaisemmin kuullotteella käsitellyt hirsipinnat sekä sahatut ja höylätyt
puupinnat ulkona, kuten puujulkisivut, vuorilaudat, aidat, kattolistat, kaiteet,
pihakalusteet, vaneri, viilu, puulastulevy. Ei suositella vaakapintojen käsittelyyn
ulkona.

Riittoisuus

Sahalauta
Höylälauta/hirsipinta

Kuiva-ainepitoisuus

n. 25 %

Tiheys

1,0 kg/l

5-10 m²/l
10-15 m²/l

Ohenne ja työvälineiden pesu Vesi
Levitysmenetelmät

Sively ja ruiskutus

Kuivumisaika

16 - 24 tuntia
(+23 ºC, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan
lämpötilan olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Jos lämpötila on
alhaisempi ja ilman suhteellinen kosteus korkeampi, kuivumisaika pitenee. Käsitelty
pinta saavuttaa normaaliolosuhteissa kulutuskestävyyden viikon kuluttua.

Värisävyt

Väritön

Sävytys

Väritön Kuulto Color Aqua
puuöljyvärikarttojen sävyihin.

Varastointi

3 vuotta tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa, Varastointilämpötila +5 ºС - +40
ºС. Suojattava pakkaselta.

Pakkauskoot

0,9 l, 2,7 l ja 9 l

voidaan

sävyttää

yleisimpien

kuullote-

ja

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.
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KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aines teräs- tai juuriharjalla. Homehtuneet
pinnat käsitellään Eskaro Julkisivu- ja homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan
kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä. Puupuhtaiden pintojen
pohjustukseen käytetään pohjustetta. Painekyllästetyn puun annetaan ennen
käsittelyä kuivua vähintään 6 kuukautta.

Käsittely

Käsittele pinnat hyvin sekoitetulla Kuulto Color Aqua 1-2 kertaa.

Tuoteturvallisuus

Tuote sisältää 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia (0,04 %); 4,5-Dikloori-2-oktyyli2Hisotiatsol-3-oni (0,08 %); kobolttioktoaattia. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi
runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä
päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC.

Kuljetus

VAK/ADR -
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