
TYYPPITYYPPI Ulkokäyttöön tarkoitettu öljypitoinen väritön alustaan imeytyvä puunsuoja-aine puupinnoille
kuluttaja- ja ammattikäyttöön. Valtti Pohjuste imeytyy puuhun hidastaen kosteuden imeytymistä
sekä homekasvuston ja sinistymäsienten leviämistä. Tämä puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8)
on hyväksytty biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti; Lupanumero UK-2014-0831/FI-
2015-0014. Käyttövalmis liuotinpohjainen neste.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Kaikki kuultokäsiteltävät tai peittomaalattavat puurakenteet (paitsi puuöljyillä ja punamultamaaleilla
käsiteltävät pinnat). Puuosat ulkona (käyttöluokat 2 ja 3). Voidaan käyttää maanpinnan
yläpuolelle jääviin puuosiin, jotka ovat joko säälle alttiina tai suojassa säältä, mutta alttiina usein
toistuvalle kostumiselle. Ei saa käyttää suoraan maahan tai veteen kosketuksissa olevalle puulle
tai meriympäristössä. Ei saa käyttää sisätiloissa.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Soveltuu hirren,
sahatun ja höylätyn puun, lämpökäsitellyn puun ja kestopuun pohjustukseen ennen
pintakäsittelyä. Käytä valmistetta vain puunsuoja-aineena tuoteselosteessa ja
myyntipäällyksessä kuvatulla tavalla. Väritön pohjuste ei suojaa puupintaa auringonvalolta, siksi
pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian. 
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Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012Maalaustuoteryhmä 2012 141 Liuoteohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön

RiittoisuusRiittoisuus Sahatulle pinnalle 4–5 m²/l.
Höylätylle pinnalle 10–12 m²/l.

PakkauksetPakkaukset 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 200 l

OhenneOhenne Käytetään ohentamattomana.

TyötapaTyötapa Sively.

KuivumisaikaKuivumisaika Kosketuskuiva n. 1/2 tunnin kuluttua. Pintakäsittely voidaan suorittaa vuorokauden
kuluttua.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) n. 0,8 kg/l, ISO 2811.

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

15

VarastointiVarastointi Valmisteen varastointiaika normaaleissa olosuhteissa on kaksi vuotta.
Varastointilämpötilan tulisi olla 0 – 30 °C. Säilytä valmistetta vain alkuperäisessä
pakkauksessaan, tiiviisti suljettuna turvallisessa paikassa ja lasten ulottumattomissa.
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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 %.

Komponenttien sekoittaminenKomponenttien sekoittaminen
Käytetään ohentamattomana.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Käytä tarvittaessa Tikkurilan Homeenpoistoa. Suojaa muut
pinnat ja kasvit Valtti Pohjusteen roiskeilta. Peitä kaikki vesisäiliöt ennen käsittelyä.

Käsittele puupinnat Valtti Pohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Levitä Valtti Pohjustetta runsaasti
siveltimellä.

Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Älä käytä tuotetta elintarvikkeiden, ruokailuvälineiden ja sellaisten pintojen, joilla käsitellään ruokaa, läheisyydessä. Pese kädet ja
altistunut iho ennen aterioita ja tuotteen käytön jälkeen.

Suojaamattomat henkilöt ja eläimet tulisi pitää poissa käsitellyiltä alueilta 48 tuntia tai kunnes pinnat ovat kuivat.

Käsittelyn ja pinnan kuivumisen aikana älä päästä tuotetta maaperään ja pintavesiin. Suojaa kasvit ja kalalammikot ennen käsittelyä.

Tee lopullinen pintakäsittely mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Jos pintakäsittely viivästyy talven yli,
suosittelemme uutta pohjustusta ennen pintakäsittelyä.

Käytä puunsuojia turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

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. Huom!
Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään muutaman tunnin kuluttua. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja
säilytettävä esim. vedellä kostutettuna ennen hävitystä.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (0,7 p-%) Sisältää:Sisältää:  hiilivetyjä, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2% aromaatteja.
Vaara.Vaara.  Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan
lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan
ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Käytä
hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja
tyhjä pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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