
TYYPPITYYPPI Väritön pohjuste jota käytetään suojaamaan liitoksia, päätyjä ja muita alttiina olevia puupintoja
ulkona. Imeytyy helposti puuhun, antaen erittäin hyvän suojan veden imeytymistä vastaan, sekä
vähentää riskiä puu- ja maalipinnan halkeilulle. Hyvä kestävyys käytettynä yhdessä Tikkurilan
ulkomaalien ja kuullotteiden kanssa.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Kaikki kuultokäsiteltävät tai peittomaalattavat puurakenteet (paitsi puuöljyillä ja punamultamaaleilla
käsiteltävät pinnat). Puuosat ulkona. Voidaan käyttää maanpinnan yläpuolelle jääviin puuosiin. Ei
saa käyttää suoraan maahan tai veteen kosketuksissa olevalle puulle. Pohjustetta tulisi aina
käyttää yhdessä maalin tai kuullotteen kanssa.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Soveltuu ulkopuupinnoille hirren, sahatun ja höylätyn puun, lämpökäsitellyn puun ja kestopuun
pohjustukseen ennen pintakäsittelyä.
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TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012Maalaustuoteryhmä 2012 132 Vesiohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön.

VäritVärit Väritön.

RiittoisuusRiittoisuus Sahatulle pinnalle 6–8 m²/l kerros. 
Höylätylle pinnalle 8–12 m²/l kerros.

PakkauksetPakkaukset 0.9 l, 2.7 l, 9 l

OhenneOhenne Vesi. Käytetään ohentamattomana.

TyötapaTyötapa Sively tai ruiskutus. Levitä tuotetta ohuesti määrä, joka imeytyy helposti puuhun.
Pohjuste kuivuu nopeasti. Etene ripeästi sivellen, älä jää työstämään yhtä kohtaa
pitkäksi aikaa.

KuivumisaikaKuivumisaika Kosketuskuiva ½ tunnin kuluttua. Lopullinen pintakäsittely voidaan tehdä 24 tunnin
kuluttua.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) 1,0 kg/l, ISO 2811.

Kuiva-ainepitoisuus,Kuiva-ainepitoisuus,
t ilavuus-%tilavuus-%

6

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista
varastointia.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen
kosteuden alle 80 %. Älä käytä valmistetta sateella tai jos sadetta on odotettavissa seuraavien 24 tunnin aikana.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homeiset pinnat Tikkurilan Homeenpoisto -
pesuliuoksella ohjeen mukaan.

Suojaa muut pinnat ja kasvit pohjusteroiskeilta. Peitä kaikki vesisäiliöt ennen käsittelyä.

KäsittelyKäsittely
Käsittele puupinnat Valtti Plus Pohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Levitä pohjustetta siveltimellä tai
ruiskulla. Sekoita ennen käyttöä. Käsittele tuotetta paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Tee lopullinen pintakäsittely esim. maalaamalla mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Jos pintakäsittely
kaikesta huolimatta viivästyy, pohjusta pinnat uudelleen. Valmis pinta on pidettävä hyvässä kunnossa.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä ja saippualla. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät,
kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Sisältää 3-jodi-2-
propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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