
 

 

 

Diotrol Hardwaxoil Diodur 
puunhoitotuote 
#76200  

Tuotekuvaus Diotrol Hardwaxoil Diodur on liuotinpohjainen puunhoitotuote, joka on valmistettu uusiutuvista 
luonnon kasviöljyistä yhdistettynä luonnon- ja fossiilisiin vahoihin. Sitä voi käyttää kaikelle puulle 
sisällä. 

Diotrol Hardwaxoil Diodur’lla on erittäin helppo puhdistaa. Luiivuttuaan jälkeen se kestää 
kotitalouksien nesteitä ja ruokaa, kuten vettä, kahvia, punaviiniä, sinappia, voita, 
tomaattiketsupia ja paljon muuta. Tahrat voidaan pyyhkiä helposti kankaalla, eikä epämiellyttäviä 
tahroja tai jälkiä jää jäljelle. 

Diotrol Hardwaxoil Diodur soveltuu erinomaisesti puisiin keittiövälineisiin, kuten astioihin, 
ruokailuvälineisiin tai hedelmäkulhoihin. 

Käyttökohteet Puulattiat, korkkilevyt, OSB-levyt, huonekalut ja muut kotitalouksien puiset esineet, mukaan 
lukien ne, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. 

Sideaineet / 

reaktiiviset aineet 

Kasviperäiset luonnon öljyt uusiutuvista raaka-aineista, karnaubavaha, polyeteeni ja fossiilista 
alkuperää olevat vahat. 

Kuiva-ainepitoisuus noin 45% (väritön) 

Tiheys 0,890 kg/l 

Kiiltoaste Puolikiiltävä 

Värisävyt Väritön 

Astiat 1 L, 5 L, 18 L ja 200 L 

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoidaan asianmukaisesti viileässä tilassa ja 
alkuperäisessä, avaamattomassa astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Happi 
voi saada aikaan pintakalvon muodostumisen öljyn suuren määrän vuoksi. 

Esivalmistelu Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva (11-14%) ja rasvaton. Vanha pinnoitus ja jäämät 
mahdollisesta vanhasta käsittelystä tulee poistaa. 

Levitys Sivellin, sieni, levitysfleece tai -tyyny. 



 

 

Riittoisuus Pinnan huokoisuudesta ja rakenteesta riippuen noin 80 g/m2 per sively ( noin 11 neliötä litralla). 

Ohennus Käyttövalmis 

Käsittelyohjeet Levitä öljyvaha ohuena kerroksena puun syiden suuntaisesti ja hiero ponnekkaasti. 

Anna kuivua vähintään 8-12 tuntia hyvin tuuletetussa tilassa. 

Suosittelemme kokeilua ei näkyvällä pinnalla. 

Kuivuminen 

18-20°C RH 50% 

Pölykuiva ja tarttumaton 6 - 8 tunnin kuluttua (edellyttää hyvää ilmanvaihtoa ja 

valoa). 

Kuiva ja kovettunut 1-2 viikon kuluttua. 

Työvälineiden 

puhdistus 

Puhdista heti käytön jälkeen tärpätillä tai tinnerillä. Liuota kuivat maalijäämät nitro-ohenteella tai 
putsaa harjalla. 

Erityisohjeet Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään. Kuivata ne hyvin auki 
levitettyinä avoimessa tilassa tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa astiassa ennen hävitystä. 

Pidä kaukana syttymislähteistä. 

Rasvaa kädet pesun jälkeen. 

Lue käyttöturvallisuustiedote. 

Varoitusmerkinnät Katso käyttöturvallisuustiedote. 

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. 

 October 2017, sky 
huhtikuu 2020, pma 

 


