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Diotrol Aqua Premium Wax 
korkealaatuinen vaha sisäkäyttöön 
#81000  

Tuotekuvaus Diotrol Aqua Premium vaha tekee puun pinnasta likaa ja vettä hylkivän, säilyttäen kuitenkin sen 
hengittävyyden. Sisäkäyttöön tarkoitettu luonnonvaha korostaa puun luonnollisuutta. Se on 
vesiohenteista mutta pinta on kuivuttuaan vedenkestävä. 

Diotrol Aqua Premium vaha on valmistettu mehiläisvahasta ja uusituvista raakaaineista 
valmistetuista luonnonöljyistä. Se ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) eikä biosidejä. Ei 
tuoksu eikä sisällä syttyviä ainesosia. 

Käyttökohteet Diotrol Aqua Premium vaha sopii puisten kattopaneelien ja seinäpintojen, listojen, kaiteiden, 
ovien, pöytien, penkkien, arkkujen, kaappien, hyllyjen ja muiden puisten huonekalujen 
suojaamiseen. Ihanteellinen myös antiikkisten puupintojen palauttamiseen (tarkista ensin värin 
pysyvyys). 

Koska Diotrol Aqua Premium vaha hylkii vettä, soveltuu se hyvin kosteisiin tiloihin, kuten 
kylpyhuoneet ja keittiöt. 

Sideaineet / 
reaktiiviset aineet 

Polymeerit, mehiläisvaha ja uusiutuvista raaka-ainesta valmistetut vahat. 

Tehoaineet Ei sisällä biosidejä 

Sertifikaatit Leludirektiivi DIN 71.3 

Ympäristömerkki Label II Category B (www.stiftungfarbe.org) 

Kuiva-ainepitoisuus Noin 25 %  

Tiheys Noin 1,02 kg/l 

Viskositeetti Noin 30 DIN sec 4 mm 

Kiiltoaste Puolihimmeästä puolikiiltävään, alustasta ja kerrosten määrästä riippuen. 

Kiilto riippuu myös mahdollisesti ohenteena käytetyn veden määrästä ja vahan sävytyksestä. 

Värisävyt Väritön, liidunvalkoinen tai sävytettynä värikarttojen DP - Diotrol Plus ja AW – Antik Wood 
mukaan. 
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Astiat 1L, 2,5L, 5L 

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja 
alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Estä jäätymästä. 

Esivalmistelu Parhaan lopputuloksen takaamiseksi tulee puun pinta esikäsitellä asianmukaisesti. Höylätyn puun 
kosteus ei saa ylittää 18%. 

Raaka pinta 
Tarvittaessa hio kevyesti syiden suuntaan. Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva eikä siinä saa olla 
rasvaa tai vahaa. 

Vahattu tai värjätty pinta  
Hio pinta hyvin, poista pöly ja vanhat vahakerrokset. Aiemmin mehiläisvahalla käsitelty pinta 
tulee hioa raakapintaan. 

Kuultokäsitellyt pinnat 
Jos vanhaa käsittelyä ei enää havaitse, kokeile. 

Vanhat maalipinnat 
Poista vanha maali kokonaan. 

Kosteat tilat 
Käsittele ainakin kahteen kertaan vahvistaaksesi pinnan veden hylkivyyttä. 

Lopputulos riippuu puun pinnan laadusta. On aina suositeltavaa tehdä koekäsittely. 

Levitys Sivellin, tela, tai ruisku (laimenna ruiskulle max 20% vedellä). 

Diotrol Aqua Premium vaha on käyttövalmista. Ennen käyttöä ravistele astiaa ja sekoita vahaa 
hyvin. Älä käytä alle 5 °C lämpötilassa. 

Riittoisuus Pinnan laadusta riippuen 80-100 g/m2 per sively (7-10 neliötä litralla). 

Ohennus Valmista käytettäväksi sellaisenaan. Voidaan ohentaa edellä. 

Käsittelyohjeet 1-2x Diotrol Aqua Premium vaha (kosteissa tiloissa 2x) 

Uudelleenkäsittely Pinnan tulee olla puhdas eikä pinnalla saa olla rasvaa tai pölyä. 

Kuivuminen 18-20 °C 
ja RH 75 % 

Riippuu puun pinnasta. 

Pinta tarttumaton 30-60min kuluttua. 

1-2 tuntia; voidaan hioa tai käsitellä uudelleen. 

Työvälineiden 

puhdistus 

Puhdista heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä.  

Varoitusmerkinnät Katso käyttöturvallisuustiedote. 
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Huomautukset Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan 
tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista 
mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat 
tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, 
kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. 
Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen 
soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää 
tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin 
käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa 
kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä 
dokumentista korvaa aiemman. 
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