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TERASSI- JA KALUSTEÖLJY AQUA    28.2.2019 
 
 
 
 
Tuotetyyppi Vesiohenteinen, UV-suojattu Terassi- ja kalusteöljy  
 puupinnoille ulkona. Imeytyy tehokkaasti puuhun  
 ja muodostaa vettähylkivän, kuultavan ja  
 kauniin pinnan. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta  
 sekä vähentää puupinnan halkeilua.  
 
Maalaustuoteryhmä  721 Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14 
 
Käyttökohteet Puupuhtaiden ja aikaisemmin öljyttyjen puupintojen suojaamiseen ulkona. Soveltuu 

kestopuulle (painekyllästetty), kovapuulle ja lämpökäsitellylle puulle. Terassilaudat, 
pihakalusteet, laiturit ym.  

 
Riittoisuus   8 - 13 m2/l 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 30 til. % 
 
Tiheys  n. 1 kg/l 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Sively, ruiskutus tai kasto 
 
Kuivumisaika  16 - 24 h 

(+23 ºC, ilman suhteellinen kosteus 50 %) 
 
Maalausolosuhteet Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön kuivumisen aikana tulee öljyn, ilman 

ja pinnan lämpötilan olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun 
kosteuden tulee olla alle 18 %. Jos lämpötila on alhaisempi ja ilman suhteellinen 
kosteus korkeampi, kuivumisaika pitenee.  
 
Käsitelty pinta saavuttaa normaaliolosuhteissa kulutuskestävyyden n. viikon kuluttua. 
Painekyllästetty puu on usein kosteaa, joten suosittelemme sen pintakäsittelyä 
aikaisintaan puolen vuoden kuluttua asennuksesta. 

 
Sävytys Valmissävy ruskea.  
 
Varastointi ja säilytys:  Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Avattu astia ei kestä 
  pitkäaikaista varastointia. 
 
Pakkauskoot  0,9, 2,7 ja 9 l 
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KÄYTTÖOHJEET   
 
Esikäsittely Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava teräs- tai juuriharjalla. Homehtuneet pinnat 

käsitellään Eskaro Julkisivu- ja homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. 
Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä. 

 
Käsittely Terassi- ja kalusteöljy Aqua sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Öljy levitetään 

siveltimellä, sienellä tai rievulla. Sivele tasaisesti ja yhtäjaksoisesti aina koko laudan 
pituudelta työsaumojen välttämiseksi. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi 
imeytymätön öljy pois. Käsittele 1 – 2 kertaan alustan huokoisuudesta riippuen.  

 
 Öljykäsittely tummentaa puuta. Mikäli alustan sävy on jo halutunlainen, voidaan 

huoltokäsittely tehdä myös värittömällä öljyllä. Käsittely uusitaan 1-2 vuoden välein 
tarvittaessa. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä 
vuosittain. 
 

 
Työvälineiden pesu Vesi ja saippua 
 
Tuoteturvallisuus:  Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H- isotiatsol-3-oni, koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti). 
  Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai 
  varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan 
  jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti. 
 
Lisätietoja:   www.eskaro.fi, tuoteseloste 
 
VOC  EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 130 g/l (2010) 
  Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC. 
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