
   
 

 TUOTESELOSTE 
 

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. 

Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa 
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MAALITYYPPI 

Vesiohenteinen luonnon öljyihin perustuva sävytettävä pintakäsittelyaine 

sisäkäyttöön. Vaaleissa sävyissä näkyy aikaa myöten mahdollisesti kellastumista. 

Imeytyy hyvin ja suojaa puuta, jättäen hengittävän kalvon. Testattu Möbelfakta-

sisäkalusteiden vaatimuskategorian 4 mukaisesti. Tuote on hiilineutraali. 

KÄYTTÖKOHTEET 

Puuseinät sisällä, kaluste- ja sisäovet, saunat, lauteet, kylpyhuoneiden katot yms.  

TEKNISET TIEDOT 

Tiheys   n. 0,98 kg/dm3 

Kuiva-ainepitoisuus  n. 56 paino-% 

Riittoisuus 30 – 40 g/m2 märkäkalvonpaksuus, niin että 

kaikki öljy imeytyy puuhun 

Sävy   Kirkas, sävytettävissä 

VOC   < 30 g/l  

(haihtuvat orgaaniset yhdisteet) (EU VOC raja-arvo (kat. A/f) 130 g/l (2010) 

KÄYTTÖTIEDOT 

Suositeltava levitys  1 kerros 

Levitystapa Vakuumi, ruiskuautomaatti tai harjakone. 

Kastomaalina ohennus 1:1 vedellä. 

Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH Käsittelykuiva 1 h. 

Kuivumisaika, + 40°C, 50% RH 5 min, pinottavissa 5 min jäähdytyksen jälkeen. 

Ohenne Vesi. 
 

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS 

Varastointiaika Vähintään 12 kk (avaamaton astia) 

Varastointilämpötila Yli +5°C    EI SAA JÄÄTYÄ!  

UN-nro - 

ADR/RID - 

IMCO: - 

VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, 21600 PARAINEN, 020-749 8770 
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Pinnan esikäsittely Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.   

 

Suositeltavat pohjamaalit 

 GEVESTAIN COAT OIL T 

 

Suositeltavat pintamaalit  

 GVK GVK INIÖ puuöljyä 

 

Käsittely olosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen 
kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen 
aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla 
yli +10ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen 
tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.  

 

Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä (yli + 20°C), että 

uunissa.  

 

Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista. 

 

Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. 
Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden 
värjääntymistä.  

 

Työvälineiden pesu GVK Clean W 100, jonka jälkeen huuhdellaan vedellä. 

 

Käyttöturvallisuus Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin 
käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet.  
Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Techology 
Oy:ltä (www. gvk.fi tai puh 0207498770). 

 
 Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön. 

  


