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Diotrol Aqua Natural Oil glaze 
kuullote (lasur) parhaista luonnonöljyistä  
#80000  

Tuotekuvaus Diotrol Aqua Natural Oil glaze on kuultava vesiliukoinen luonnonöljyjä sisältävä kuullote ja 
puusuoja. Sen erityinen valonsuojamekanismi suojaa puun pintaa vanhenemiselta eikä se hilseile 
ajan myötä.  

Sisäilmayhdistys on laatinut rakennusmateriaaleille luokituksen niistä haihtuvien aineiden 
mukaan. Diotrol Aqua Sun-Ex kuuluu parhaaseen M1-luokkaan.  

Diotrol Aqua Natural Oil kuullote ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). 

Testattu EN 927.1-3/EN 71 (leludirektiivi) mukaan. 

Käyttökohteet Hirsiseinät, paneelit ja muut puupinnat sisällä tai ulkona. 

Sideaineet / 
reaktiiviset aineet 

Luonnonöljyjen seos 

UV-absorbaatit 

Tehoaineet Ei sisällä biosidejä 

Kuiva-ainepitoisuus Väritön: 34 % Sävytettynä 34-36 % 

Tiheys 1,00 kg/l 

Kiiltoaste Puolihimmeästä puolikiiltävään, alustasta ja kerrosten määrästä riippuen 

Värisävyt Väritön, voidaan sävyttää värikarttojen DP-Diotrol Plus tai AW-Antik Wood mukaan. RAL ja NCS. 

Astiat 1 L, 5 L, 20 L muoviastiat tai 120 L tynnyri 

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja 
alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Happi voi saada aikaan 
pintakalvon muodostumisen öljyn suuren määrän vuoksi. Pintakalvo on poistettava huolellisesti 
ennen käyttöä. 

Estä jäätymästä. 

Esivalmistelu � Paras tulos saavutetaan, kun puun pinta on kevyesti hiottu. 
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� Puupinnan on oltava puhdas, rasvaton eikä sen kosteuspitoisuus saa ylittää 18 %. 

� Mahdollinen pihka pitää pestä pois esimerkiksi Nitro-tinnerillä. 

 

Vaaleita värisävyjä käytettäessä suositellaan pohjustamaan tuore puupinta UV-suoja-aineella 
Diotrol Aqua Sun-Ex (#80400) sen käsittelyohjeiden mukaisesti. 

Levitys Sivellin, tela, levitin, ruisku 

Riittoisuus Pinnan laadusta riippuen 80-110 g/m2 per sively (10-13 neliötä litralla). 

Ohennus Valmista käytettäväksi sellaisenaan, tarvittaessa ohenna vedellä. 

Käsittelyohjeet 1-2x Diotrol Aqua Natural Oil kuullote 

Sekoita kuullote hyvin ennen käsittelyä. Levitä maalia ohuelti. 

Käsittele aina koko hirsi / tietty alue kerralla. 

Toisella käsittelykerralla saadaan aikaan peittävämpi pinta. 

Kuivuminen 18-20 °C 
ja RH 75 % 

Käsittelykuiva 8 tunnin kuluttua. 

Päällemaalattavissa 24 tunnin päästä. 

Älä käytä suorassa auringonpaisteessa tai alle 5 °C lämpötilassa. 

Työvälineiden 

puhdistus 

Puhdista heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivunut aine liukenee 
siveltimenpuhdistusaineella tai nitro-ohenteella. 

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. 
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