
Utö tuoteperhe

UTÖ 
HIRSIKUULLOTE

Puuöljy joka kestää 
- Jopa viiden vuoden huoltoväli 

Kestää jopa 10 vuotta!
Pakkauskoot: 2,7l ja 9l
Sävyt: Sävytettävä kirkas

Pakkauskoot: 0,9l, 2,7l ja 9l
Sävyt: Ruskea, musta, harmaa 

ja sävytettävä kirkas

UTÖ AKVA -
KOVAN SÄÄN PUUÖLJY
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Vesiohenteinen silikonilla vahvistettuihin luonnon- 
öljyihin perustuva sävytettävä pintakäsittelyaine 
ulkokäyttöön. Tarkoitettu käsitellyille ja 
käsittelemättömille puutuotteille ulkona. Imeytyy
hyvin ja suojaa puuta hidastaen erityisesti kosteuden ja 
säänvaihteluiden aiheuttamia rasituksia. 
Käyttökohteet: Uudet ja aikaisemmin puunsuojalla tai 
pohjusteella käsitellyt puupinnat ulkona, kuten puiset 
ulkoterassit ja puutarhakalusteet. Ei sovellu kalvoa 
muodostavien puunsuojien tai maalien päälle. Ei sisäkäyttöön.

Luonnonöljyihin perustuva vesiohenteinen 
pintakäsittelyaine ulkokäyttöön. Imeytyy puupintaan 
hyvin ja suojaa puuta hidastaen kosteuden ja 
säänvaihteluiden aiheuttamia rasituksia sekä 
sävytettynä UV-valon vaikutuksia.

Käyttökohteet: Puiset ulkopinnat, esim. hirsipinnat, sahatut 
ja höylätyt pinnat, joko uudet tai aiemmin puunsuoja- 
aineella tai pohjusteella käsitellyt puupinnat. Ei sovellu 
kalvoa muodostavien puunsuojien tai maalien päälle. 

Maalaustuoteryhmä: 721
UTÖ Akva kovan sään puuöljyllä on sävytettynä erinomainen
säänkestävyys ja se soveltuu myös koville puulajeille kuten
teakille. UTÖ Akva on hyvä vaihtoehto hirsitalojen käsittelylle,
kun halutaan välttää maalikerrokset, jotka saattavat halkeilla.
Käyttöohje: Käsiteltävä pinta tulee puhdistaa huolellisesti.
Jos käsiteltävällä pinnalla on irtoavia hiukkasia, likaa tai
irtoavaa vanhaa maalia, uusi pintakäsittelytuote tarttuu
heikosti. Käsittely toistetaan tarvittaessa.
Työmenetelmä: Sivellin
Kuivumisaika: Kuivumisaika: Kosketuskuiva 2-4 tunnissa, 
päällemaalattavissa 1 vrk kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus
pidentävät kuivumisaikaa.
Menekki: 8-10 m²/l

Käyttöohje: Puhdista käsiteltävät pinnat kaikesta liasta, 
irtoavasta aineksesta ja pölystä käyttämällä teräs- tai 
juuriharjaa. Homeiset pinnat on pestävä 
homeenpoistoaineella (esim. GVK Ulko- ja Kattopesu). 
Käsittelemättömät puupinnat pohjustetaan ensin GVK 
Pohjusteella. Sekoita UTÖ Hirsikuullote hyvin ennen 
käyttöä ja aika ajoin myös käytön aikana. Sävyerojen 
välttämiseksi ja yhtenäisen pinnan varmistamiseksi on 
varattava sävytettyä pintakäsittelyainetta riittävästi yhteen 
astiaan sekoitettuna. Parhaan suojan saamiseksi UTÖ 
Hirsikuullotetta suositellaan käytettäväksi sävytettynä. 
Levitys kahteen kertaan antaa voimakkaamman värin ja 
suojaa paremmin auringon UV-valoa vastaan. Levitä UTÖ 
Hirsikuullotetta tasaisesti ja mieluiten yhtäjaksoisesti, 
jatkoskohtien välttämiseksi. jatkoskohtien välttämiseksi. 
Työmenetelmä: Sivellin 
Kuivumisaika + 20 °C: Kosketuskuiva 2–4 h, seuraava levitys 
vrk:n kuluttua.
Menekki: Sileät pinnat 6–10 m²/l, karkeat pinnat 4–7 m²/l.
Työolosuhteet: Työolosuhteet: Käsiteltävän puupinnan tulee olla kuiva. 
Lämpötilan on oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen 
kosteuden alle 80 %.
Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan vahvalla 
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Nestemäinen jäte toimitetaan 
vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on 
kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.
Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) on 130 g/l (2010).
UTÖ Hirsikuullote sisältää VOC enintään 50 g/l.

Työolosuhteet: Lämpötila vähintään +5 °C, ei suorassa
auringonpaisteessa eikä kostealla säällä. Paras 
maalausolosuhde on pilvipoutainen sää.
Puhdistus: Saippualiuoksella, huuhdellaan runsaalla vedellä.
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa 
päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. 
Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava vaarallisen 
jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on 
kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.
Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi 
aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytettävä lasten 
ulottumattomissa.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e): <130/l (2010).
UTÖ Akva sisältää VOC enintään 130 g/l.

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy,
21600 Parainen/Pargas 020 749 8770, www.gvk.
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