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KUULTO COLOR               23.2.22 
 
 
 
Tuotetyyppi Öljypohjainen, UV-suojattu liuotinohenteinen  

kuullote hirsi- ja lautapinnoille ulkona. Imeytyy hyvin  
puuhun ja antaa tehokkaan suojan säärasituksia 
vastaan. Korostaa puun omaa luontaista kauneutta. 
Voidaan sävyttää. Huippuluokan homesuojaus 
Eskaro Home Proof -teknologialla. 

 
Maalaustarvikeryhmä  491 Puujulkisivujen liuoteohenteiset 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: 5-9 m²/l 
  Höylälauta/hirsipinta: 10-14 m²/l 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 25 % 
 
Tiheys  0,8 kg/l SFS 3635 
 
Ohenne  Mineraalitärpätti 
 
Levitysmenetelmät Sively tai upotus. 
  
Kuivumisaika  Pölykuiva n. 6 h 

Seuraava käsittely n. 24 h 
(+23 ºC, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %) 
 

Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen 
aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 ºC, puun suhteellisen 
kosteuden alle 18 % sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.  

  
Värisävyt Väritön. 
 
Sävytys Väritön Kuulto Color voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää yleisimpien kuullote- ja 

puuöljyvärikarttojen sävyihin. 
 
Varastointi  Kestää kylmää. 
 
Pakkauskoot  0,9 l 2,7 l ja 9 l 
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KÄYTTÖOHJEET 
Poista käsiteltäviltä pinnoilta pöly ja kaikki irtoava aines teräs- tai juuriharjalla. Pese 
homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtele 
hyvin ja anna pintojen kuivua. Mahdollinen rasva voidaan poistaa mineraalitärpätillä. 
Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla 
mahdollisimman pian rakentamisen jälkeen. Painekyllästetyn puun on annettava 
kuivua ennen käsittelyä vähintään 6 kuukautta. Käsittele pinnat Kuulto Color 
kuullotteella 1–2 kertaa. Sekoiteta kuullote huolellisesti ennen käyttöä, sekä sävytetty 
kuullote ajoittain myös käytön aikana. 
 

Työvälineiden pesu Pese työvälineet käytön jälkeen mineraalitärpätillä. 
 
Tuoteturvallisuus VAARA. Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni, Bis (2-etyyliheksanoaatti) 

koboltti, Octabenzone. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Toistuva altistus voi aiheuttaa 
ihon kuivumista tai halkeilua. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi 
olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  Jos 
tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältettävä päästämistä 
ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/kasvonsuojainta/suojavaatetusta/suojakenkiä. JOS 
KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo 
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 
Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön 
mukaisesti. 

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

Tämä tuote sisältää max 700 g/l VOC   
 
Kuljetus  VAK/ADR- 
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