
 

 

 

Diotrol Golden Oil Preparator 
ympäristöystävällinen biohajoava valmiste puupintojen esikäsittelyyn 
#70300  

Tuotekuvaus Monikäyttöinen Diotrol Golden Oil esikäsittelyaine (Preparator) on ympäristöystävällinen, 
biologinen liuotin, jossa ei ole petrokemiallisia ainesosia. Valmisteen tuotannossa käytetään 
yksinomaan uudistuvia raaka-aineita. Mukana oleva maito-happoesteri syntyy sokerin ja maissin 
glukoosin luonnollisella fermentoinnilla. Valmiste on biologisesti hajoavaa eikä sisällä haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä (VOC) eikä haitallisia aineita. 

Diotrol Golden Oil esikäsittelyainetta käytetään esimerkiksi puun pinnan puhdistukseen ennen 
muuta Golden Oil käsittelyä tai muiden Golden Oil tuotteiden ohentamiseen. Diotrol Golden Oil 
esikäsittelyaineen käyttö edesauttaa muiden Golden Oil öljyjen tunkeutumista puuhun. 

Käyttökohteet Tuotteella Diotrol Golden Oil Onecoat käsiteltäväksi tarkoitettujen lattioiden, seinien, sisäkattojen 
ja sisähuonekalujen esikäsittelyyn tai laimentamiseen. 

Leimahduspiste >120°C 

Tiheys 1.00 kg/l 

Astiat 50ml, 250ml, 1L, 5L 

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoidaan asianmukaisesti viileässä tilassa ja 
alkuperäisessä, avaamattomassa astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. 

Käsittelyohjeet Käsittelyohjeet Käsiteltävän pinnan tulee olla pölytön. 

Pinnan tulee olla ehyt eikä siinä saa olla jäämiä mahdollisesta vanhasta käsittelystä. 

1. Levitä Diotrol Golden Oil esikäsittelyaine (Preparator) pehmeällä rätillä tasaisesti 
pyyhkien. 

2. Pinnan öljyäminen voidaan suorittaa vielä kostealle puhdistetulle pinnalle – ks. Diotrol 
Golden Oil Topcoat tuotekortti. 

Riittoisuus 1 litra riittää 50-100 m2:n käsittelyyn, pinnan laadusta riippuen. 

Varoitusmerkinnät Katso käyttöturvallisuustiedote. 

Erityisohjeet Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa tiiviisti suljetussa astiassa. 

Pidä kaukana lämmöstä ja syttymislähteistä. 



 

 

Lue 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. 
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