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Käyttöohje: 

Suositeltava työlämpötila on vähintään + 10 C° ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Käsiteltävän 
kohteen on oltava puhdas, pölytön, homeeton ja kuiva (puun kosteuspitoisuus alle 18 %). Öljy sivellään 
tai ruiskutetaan suojattavaan pintaan mahdollisimman ohuina kerroksina. Ylimääräinen imeytymätön öljy 
pyyhitään pois rätillä tai pensselillä. Puuesine voidaan myös kyllästää pellavaöljyllä. Tällöin esine 
upotetaan pellavaöljyyn ja annetaan öljyn rauhassa imeytyä. Ulkokäytössä pellavaöljyyn voidaan lisätä 
30 % öljyyn sekoittuvaa peruskyllästettä homeen estämiseksi. Mahdollinen home poistetaan ennen puun 
käsittelyä GVK Ulko- ja Kattopesulla. Vaikka pinnassa ei olisi näkyvää homepilkkua, voit käyttää 
homeen- ja lahonestoaineena, GVK Pohjuste, ennen pinnan öljyämistä. Sisäkäytössä pellavaöljyllä 
käsitelty puutaso voidaan vahata kuivumisen jälkeen Geliksi Mehiläisvahalla silkkisemmän pinnan 
aikaansaamiseksi. 

Käyttöohje veneelle: Suositeltava työlämpötila on vähintään + 10 C° ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 
%. Käsiteltävän kohteen on oltava puhdas, pölytön, homeeton ja kuiva (puun kosteuspitoisuus alle 18 
%). Veneen puuosien solukot imeytetään täyteen pellavaöljyä, niin että solukoihin ei enää mahdu vettä. 
Tähän on syytä varata 3 viikkoa, jonka aikana öljyä imeytetään päivittäin. Puun sisäosissa pellavaöljy 
jatkaa kuivumistaan useita viikkoja. Kun veneen pinta on kuivunut, voidaan tehdä loppukäsittely 
tervaseoksella koostuen 1/2 Geliksi Venetervasta ja 1/2 Geliksi Havupuutärpätistä. Viimeistelyyn sopii 
myös öljylakka. Homeen estämiseksi joukkoon voi sekoittaa peruskyllästettä 30 %. 

Kuivuminen: 

Öljyn kuivumisnopeus riippuu auringonvalosta, lämmöstä, ilmanvaihdosta ja pinnan huokoisuudesta. 
Yleensä täydellinen kuivuminen vie noin 7 vrk. 

Riittoisuus: 

10–15 m² pinnan huokoisuudesta riippuen. 

Huomioitavaa: 

Eri puulajien ulkonäkö muuttuu eri tavalla öljykäsittelyn seurauksena. Tee aina koesively ennen lopullista 
käsittelyä. 

Palavaan materiaaliin kuten rätteihin tai hiontapölyyn imeytynyt öljy voi olla itsesyttyvää. Käytetyt rätit 
upotetaan veteen, jonka jälkeen ne voidaan kuivata ulkona avoimessa tilassa ja polttaa. 

Työvälineiden puhdistus: 

Puhdistukseen voidaan käyttää esim. Geliksi Havupuutärpättiä. 

Pakkauskoot: 

1L, 5L, 10L 

 
VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770 
Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. 
Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa 
maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. 


