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TERASSI- JA KALUSTEÖLJY              23.02.2022 
 
 
 
Tuotetyyppi Öljypohjainen UV-suojattu Terassi- ja kalusteöljy  

puupinnoille ulkona. Antaa puulle vettähylkivän,  
kuultavan ja kauniin pinnan. Suojaa puuta  
kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan  
halkeilua. Sisältää erittäin tehokkaasti puuhun  
imeytyvää Tung-öljyä sekä perinteistä pellavaöljyä. 

 
Maalaustuoteryhmä  741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11…14 
 
Käyttökohteet Painekyllästetyn, sahatun ja höylätyn puun käsittelyyn  

ulkona. Soveltuu uusille sekä aiemmin käsitellyille  
pinnoille, kuten terassilaudat, kalusteet, ritilät ym. 

 
 
Riittoisuus   9 - 12 m2/l 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 30 til.% 
 
Tiheys  n. 0,8 kg/l 
 
Ohenne  Mineraalitärpätti 
 
Levitysmenetelmät Sively, ruiskutus tai kasto 
 
Kuivumisaika  5 - 10 tuntia  

(+23 ºC, ilman suhteellinen kosteus 50 %) 
 
Maalausolosuhteet Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman 

ja pinnan lämpötilan olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun 
kosteuden tulee olla alle 18 %. 

 
Sävytys Väritön Terassi- ja kalusteöljy voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää yleisimpien 

kuullote- ja puuöljyvärikarttojen sävyihin. Valmissävyt ruskea, kelonharmaa ja musta.  
 
Pakkauskoot  0,9, 2,7, 5 ja 9 l 
 
Varastointi  Suojattava auringonvalolta. Sävytetty tuote tai huonosti suljetussa/vajaassa astiassa 

oleva öljy ei kestä pitkäaikaista varastointia.  
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KÄYTTÖOHJEET  Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aines teräs- tai juuriharjalla. Likaiset pinnat 
pestään Eskaro BioClean Terassipesulla käyttöohjeen mukaan, huuhdellaan vedellä ja 
annetaan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä. Homehtuneet 
pinnat käsitellään soveltuvalla homeenpoistoaineella. Terassi- ja kalusteöljy 
sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä ajoittain myös käytön aikana. Öljy 
levitetään siveltimellä, sienellä tai rievulla. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi 
imeytymätön öljy pois. Käsittele 1-2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Käsittely 
uusitaan 1-2 vuoden välein tarvittaessa.  
 
Käsiteltävän alustan kunto ja väri vaikuttavat aina lopulliseen pinnan sävyyn. Vanha ja 
kulunut puupinta imee öljyä voimakkaasti ja sävystä tulee tummempi kuin uutta ja 
hyväkuntoista puupintaa käsiteltäessä. Koesivelyä suositellaan aina. 
 

Työvälineiden pesu Mineraalitärpätti 
 
Tuoteturvallisuus  VAARA. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti 

silmiä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Toistuva altistus voi 
aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-
oni, Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan 
lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. 
Peseydy huolellisesti käytön 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. 
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