
GEVE TRÄOLJA STRONG

Geve Puuöljy Strong

KIRKAS • KLAR       PÄHKINÄ • NÖTBRUN       

 HARMAA • GRÅ



 
 Geve Puuöljy Strong
 kirkas, pähkinä
 ja harmaa

Vesiohenteinen, öljypohjainen
puuöljyemulsio. Ehkäisee puun halkeilua sekä 
antaa puulle vettä ja likaa hylkivän, kuultavan ja 
kauniin pinnan.

Käyttökohteet: Uusille, käsittelemättömille pinnoille tai puuöljyllä 
aiemmin käsitellyille pinnoille ulkona. Terassit, laiturit, puutarhakalus-
teet, aidat, puuritilät yms. Sopii myös kestopuulle. Ei sisäkäyttöön. 
Suosittelemme käyttämään värillistä puuöljyä, sillä sävytetty tuote 
suojaa puuta paremmin säärasituksilta kuin väritön.

Esikäsittely/Käyttöohjeet: Öljy sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja 
käytön aikana. Uudet pinnat: Käsiteltävä pinta puhdistetaan kaikesta 
liasta, irtoavasta aineksesta ja pölystä. Mahdolliset homeiset ja sam-
maloituneet pinnat on pestävä homeenpoistoaineella tuotteen ohjei-
den mukaan. Pinnat huuhdotaan vedellä ja annetaan kuivua. Pinnat 
käsitellään yhden kerran Geve vesiohenteisella puuöljyllä
Aiemmin puuöljyllä käsitellyt pinnat: Pinnat puhdistetaan liasta ja 
irtoavasta aineksesta. Pinnat pestään maalipesulla ja homehtuneet
kohdat puhdistetaan homeenpoistoaineella tuotteen ohjeiden mu-
kaan. Huuhdellaan hyvin vedellä ja annetaan kuivua. Kiiltävät pin-
nat hiotaan kevyesti. Käsitellään yhden kerran Geve vesiohenteisella 
puuöljyllä. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat huoltokäsitel-
lään vuosittain.
Kuivumisaika: (+23°C, 50 % RH): pölykuiva 5 h, kuiva 1 vuorokauden 
kuluttua. Seuraava käsittely pinnan kuivuttua yleensä seuraavana 
päivänä. Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa. Vältä kuiten-
kin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien ai-
kana. Pinta saavuttaa lopullisen kestävyytensä noin viikon kuluessa.

Työolosuhteet: Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ja 
puun kosteuden alle 20 %. Ilman ja maalattavan pinnan lämpötila 
on oltava yli +5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maa-
lataan siveltimellä.

Riittoisuus: 4–8 m2/l, riippuu puun imevyydestä.

Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan lämpimällä saippualiuoksella ja 
huuhdellaan runsaalla vedellä.

Varastointi: Ei saa jäätyä, varastointi mielellään +10 – +25° C.
Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Sävyt: väritön, pähkinä ja harmaa. 
Maalaustarvikeryhmä: 89.4 Maalaustuoteryhmä: 721
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, 
vesistöön eikä maaperään.Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitet-
tava vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on 
kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen. Haitallista vesieliöille, voi aiheut-
taa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Sisältää 3-jodi-
2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/e) 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller VOC
maximalt 130 g/l. SKYDDAS MOT FROST.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää VOC
enintään 130 g/l. SUOJELTAVA PAKKASELTA.

                
     Geve Träolja Strong    
                  klar, nötbrun
           och grå

                        Vattenburet, oljehaltigt
träoljaemulsion. Motverkar sprickbildning, 
ger vatten- och smutsavvisande samt
laserande och fin yta.

Användningsområde: Används på ny/obehandlad yta eller på ytor 
som tidigare behandlads med träolja utomhus. Terrasser, bryggor, 
trädgårdsmöbler, staket, trallar osv. Lämpar sig för tryckimpregnerat 
trä. Ej inomhus. Vi rekommenderar använda färgad träolja, nyanserad 
produkt skyddar träet bättre mot väder än färglös träolja.

Förbehandling/Bruksanvisningar: Oljan blandas väl före använd-
ning och under användning. Nya ytor: Ytorna rengörs från all smuts, 
lossnande partiklar och damm. Mögliga och mossbevuxna ytor måste 
tvättas med mögeltvätt enligt produktens anvisningar. Skölj ytorna 
med vatten och låt torka. Ytorna behandlas en gång med Geve 
vattenburen träolja.
Tidigare behandlade ytor: Ytorna rengörs från smuts och lossnande
partiklar. Ytorna tvättas med målartvätt och mögliga ställen rengörs 
med mögeltvätt enligt produktens anvisningar. Skölj väl med vatten 
och låt torka. Blanka ytor slipas lätt. Ytorna behandlas en gång med 
Geve vattenburen träolja. Ytorna som är utomhus borde behandlas 
varje år.
Torktid: (+23° C, 50 % RH): Dammtorr efter 5 h, torr efter 1 dygn.
Nästa behandling efter att ytan har torkat, normalt nästa dag. Träol-
jan torkar långsammare i kyla och fukt. Undvik dock mekanisk be-
lastning på den behandlade ytan under de första dagarna. Ytan når 
slutlig hållbarhet inom en vecka.

Arbetsförhållanden: Träytan ska vara ren och torr och träets fuk-
tighet < 20 %. Luftens och den målbara ytans temperatur skall vara 
över +5° C och luftens RH < 80 %. Målas med pensel.

Åtgång: 4–8 m2/l, beroende av underlaget.

Rengöring: Arbetsredskapen tvättas med varm tvållösning och 
sköljs ordentligt med vatten.

Lagring: Förvaras frostfritt, bästa lagringstemperaturen +10 – +25° C.
Dåligt stängd eller påbörjad förpackning klarar inte långvarig lagring.
Nyanser: klar, nötbrun och grå. 
Färgmaterialgrupp: 89.4 
Färgproduktgrupp: 721
Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får inte tömmas i avlopp,
vattendrag eller jordmån. Överbliven produkt skall föras till en 
insamlingsplats för farliga avfall. Väl tömda, torra burkar bör 
återvinnas eller föras till avstjälpningsplatsen. Innehåller 3-jod-2-
propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. 
Förvaras oåtkomligt för barn.

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 

21600 Parainen/Pargas       020 749 8770, www.gvk.fi


