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HUIPPU SISUSTUSVAHA     14.09.2018 
 
 
Tuotetyyppi Vesiohenteinen, luonnonvahaa sisältävä sävytettävä sisustusvaha puupinnoille 

sisäkäyttöön.  Muodostaa kuultavan, likaa ja vettä hylkivän, luonnollisen kauniin 
hengittävän pinnan. 

 
Maalaustarvikeryhmä 711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05  
 712 Kalusteiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01…05 
 713 Puulattioiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01…05 
 
Käyttökohteet Puupuhtaat pinnat kuivissa ja kosteissa sisätiloissa, mm. hirsi- ja paneelipinnat, 

kalusteet, ovet ja ikkunat.  Soveltuu myös aiemmin puuvahalla käsitellyille 
puupinnoille. Voidaan käyttää myös hiotuille tai höylätyille, puupuhtaille tai aiemmin 
öljyvahatuille puulattioille. Käyttökohteen mukainen säännöllinen hoito pitää lattian 
kunnossa ja ajan saatossa kuluneet kohdat voi korjata käsittelemällä ne uudelleen.   

 
Riittoisuus  n. 8 - 14 m2/l. 
 
Kuiva-ainetilavuus 20 %. 
 
Tiheys  1,0 kg/l 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Levitys sienellä tai siveltimellä 
 
Kuivumisaika  Pölykuiva n.1/2 - 2 tuntia 

Käyttökuiva n. 24 tuntia  
(+23 ºC, ilman suht.kosteus 50%) 
 

Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen 
kosteuden alle 80 %. 

 
Värisävyt Väritön Huippu Sisustusvaha voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää kuultavien 

sisävärikarttojen mukaisesti, esim. Eskarocolor LACQUER. Yhtenäistä pintaa varten 
tulee varata riittävä määrä samaa valmistus- ja sävytyserää olevaa tuotetta 
mahdollisten värierojen välttämiseksi. 

 
Varastointi  Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai 
  avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. 
 
Pakkauskoot  0,45, 0,9 l, 2,7l ja 9l 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Esikäsittely:  Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Aiemmin puuvahalla käsitellyt pinnat pestään Eskaro 

Maalarinpesulla ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Aiemmin käsiteltyjen puupintojen 
kohdalla tulee Huippu Sisustusvahan soveltuvuus pintaan varmistaa koesivelyllä. 

 
Käsittely:  Sekoita Huippu Sisustusvaha hyvin ennen käyttöä sekä ajoittain myös käytön aikana. 

Levitä sienellä tai siveltimellä 1-2 kertaa. Sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan 
aina koesivelyä värisävyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. 
Lopulliseen sävyyn vaikuttavat mm. pinnan imevyys, puun alkuperäinen sävy ja 
mahdolliset aiemmat käsittelyt. 

 
Työvälineiden pesu Pese työvälineet vedellä (ja saippualla) välittömästi työskentelyn 
  jälkeen. 
 
Tuoteturvallisuus Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten 

ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön 
mukaisesti.  

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