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WOOD STAIN AQUA NATURE+
Koot

375 ML

Kuvaus

Ympäristöystävällinen ja vesipohjainen puupetsi, joka
antaa puulle hengittävän ja suojaavan pinnan.

Värit

Väritön, Valkoinen, Pähkinä, Ruusupuu, Harmaa,
Musta (voidaan sekoittaa keskenään)

TEKNISET TIEDOT
Koostumus

Mm. vesi, pellavaöljy, pigmentit

Menekki

0,07 - 0,09 l/m² per kerros

Kuivumisaika

Noin 5 vrk, 23 °C / 50 % suhteellinen ilmankosteus

Työvälineet

Petsiharja, sivellin, ruisku

Työvälineiden puhdistus

Saippua ja lämmin vesi

Säilyvyys

2 vuotta

Varastointi

Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

OMINAISUUDET

Ympäristöystävällinen, vesiohenteinen ja läpinäkyvä puupinnoite. Petsi on kiiltoasteeltaan keskikiiltävä.
Petsi on 100 % kompostoituva luonnontuote. Liuotinvapaa, ei sisällä puunsuoja-aineita. Muodostaa hengittävän ja suojaavan kerroksen. Soveltuu puulle ja puupohjaisille materiaaleille.

KÄYTTÖKOHTEET

Petsi puulle sisällä ja ulkona. Puupohjaisille materiaaleille vain sisätiloissa. Väritön petsi soveltuu vain
sisätöihin tai -pintoihin, jotka eivät ole alttiina säälle. Ei lattialle tai puulle, joka koskettaa maaperää.

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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KÄYTTÖOHJEET
Kaikki petsit voidaan sekoittaa keskenään vapaasti. Värillisten ja värittömien petsien sekoitukset vähentävät säänkestävyyttä ja lyhentävät korjausjaksoja. Väritön (läpinäkyvä) petsi vain sisätöihin ja pintoihin,
jotka eivät ole alttiina sään vaikutuksille. Tuote toimitetaan käyttövalmiina, ohennettavissa enintään 20 %
vedellä. Testaa alustojen ja vanhojen pinnoitteiden tarttuvuus ja yhteensopivuus. Alustan on oltava puhdas. Ei liiman päälle, ei sovellu vanhoihin pinnoitteisiin, esim. harmahtavat tai voimakkaasti haalistuneet
vanhat pinnoitteet on poistettava kovaan puuhun asti.
Pyöristä kulmat, puhdista pinta, karhenna, poista huolellisesti kaikki pöly. Levitä tuote petsiharjalla tai
ruiskulla. Sisäkäytössä 1-3 kerrosta, ulkokäytössä vähintään 3 kerrosta, kerrosta kohden noin 0,08 l/m².
Pölykuiva noin 10 tuntia, maalattavissa uudelleen noin 24 tuntia, lopullinen kuivuminen noin 5 päivää.
Työvälineiden puhdistus Harjaa tuote pois huolellisesti käytön jälkeen työvälineestä ja huuhtele sitten
saippualla ja vedellä. Poista tarttunut kova tuotejäämä liottamalla työkaluja pidemmäksi aikaa saippuavedessä.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Suojaa iho kosketukselta ja varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja levityksen aikana. Käytä suodatinmaskia ruiskutuksen ja hionnan aikana.
Tuotteen hävittäminen: Nestejäämät: jäte EWC -koodi 080112, nimike: Maalit.
Palauta vain astiat, jotka on tyhjennetty ja jotka sisältävät kuivattuja tuotejäämiä kierrätystä varten. Hävitä vain kuivatut tuotteen jäämät joko kuivana maalina tai kotitalousjätteen mukana.
Huom! Kuivuvien öljyjen aiheuttama itsesyttymisvaara. Älä rypistä käytettyjä puhdistusliinoja tms., vaan
anna niiden kuivua levittämällä ne erikseen tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa metalliastiassa.

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ

info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi

Puh. 019 - 457 4400

