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PELLAVAÖLJYVERNISSA     24.01.2017 
 
 
Tuotetyyppi Pellavaöljyvernissa valmistetaan pellavaöljystä keittämällä. Käytetään maalien 

valmistamiseen ja puupintojen suojaamiseen kosteudelta. Tervasta, 
havupuutärpätistä ja pellavaöljyvernissasta valmistettua seosta voi käyttää veneiden, 
laitureiden, pihakalusteiden ym. pintakäsittelyyn. Pellavaöljyvernissaa voidaan myös 
sekoittaa maalien ja lakkojen joukkoon, jolloin niiden imeytyvyys alustaansa lisääntyy. 
Yhteensopivuus on testattava.  

 
Käyttökohteet Käytetään puupintojen pohjusteena ja kyllästysaineena sisä- ja ulkotiloissa sekä 

öljymaalien valmistukseen ja ohentamiseen. Antaa puulle kauniin, läpikuultavan ja 
vettähylkivän pinnan. Käytössä tulee huomioida tuotteen hidas kuivuminen. 

 
Riittoisuus   n. 2-10 m2/l 
 
Levitysmenetelmät Sivellin, pyyhe tai sieni 
 
Kuivumisaika Useita päiviä. Kuivuu hitaasti hapettumalla. Pyyhi imeytymätön öljy pois niin vältyt 

pinnan rypistymiseltä. 
 
Maalausolosuhteet Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee 

olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. 
 
Värisävyt Kellertävä 
 
Varastointi Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 2 

vuotta. Vajaa astia ei kestä pitkää varastointia. 
 
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. Myös mahdollinen home, sienivauriot ja sinerrys on 
poistettava ennen käsittelyä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatuilta tai 
lakatuilta pinnoilta on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsittelyä. 

 
Käsittely Pellavaöljyvernissa on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä ja mieluiten myös 

käsittelyn aikana. Levitetään pinnoille siveltimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä 
tasaisesti reunasta reunaan pitkin puunsyitä. Puuosien kärjet tulee käsitellä erittäin 
huolellisesti. Ylimääräinen, imeytymätön pellavaöljyvernissa pyyhitään pois. 
Käsitellään yhteen tai useampaan kertaan puun laadusta ja käyttökohteesta riippuen 
siten, ettei pellavaöljyvernissa pääse välillä kuivumaan ja estämään myöhempien 
kerrosten imeytymistä. 

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

mineraalitärpätti. 
 
Tuoteturvallisuus  Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan 

jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti 
 
 Huom! Pellavaöljyvernissan käsittelyssä käytetyt rievut yms. (joihin on imeytynyt 

vernissaa) ovat mahdollisesti itse syttyviä, joten ne tulee polttaa tai pestä huolellisesti. 
 
Kuljetus  VAK/ADR - 
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