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1920 perustettu Maurolin AG on sveitsiläinen perheyritys. Maurolin AG kehittää, 

valmistaa ja myy luonnonöljyjä, kuullotteita ja maaleja puun suojaukseen (Diotrol) 

ja biologisia puhdistusaineita jokapäiväiseen käyttöön kotona (Diolin). Kaikki 

tuotteet on kehitetty ja valmistettu Sveitsissä.
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Markus Hauert, CEO

«Tämän voimme taata: Kaikelle puulle, erilaisille käyttösovelluksille ja 
-kohteille, Diotrol AG tarjoaa sinulle täydellisen tuotteen; valmistettu 
luonnonöljyistä, helppokäyttöinen ja kestävä – hämmästyt.»

DIOTROL AG – NEL JÄ FAKTAA 

Diotrol AG on pieni riippumaton perheyritys, jonka 

pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Dullikenissa, 

Sveitsissä. Markus Hauert on yrityksen omistaja ja 

toimitusjohtaja. 

Diotrol AG tunnetaan korkealaatuisista, 

ekologisista ja kestävistä tuotteistaan puun 

suojaukseen ja kunnossapitoon.

Vuodesta 1938 kertynyt kokemus, jatkuva testaus 

ja tuotekehitys tarjoavat vankan pohjan laajalle 

valikoimalle Diotrolin tuotteita, joiden laatu 

mahdollistaa niiden käytön kaikissa ilmasto-

olosuhteissa.

Diotrolin menestys ei perustu vain sen tuotteisiin, 

vaan myös sen sijaintiin Sveitsissä ja sen 

henkilöstöön. 
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MODERNI JA TERVEELLINEN ELÄMÄNTAPA – 
          MASSIIVIPUUTALOSSA ON HYVÄ ELÄÄ JA HENGIT TÄÄ

Usein kuulee sanottavan, että puu on hengittävä ja elävä materiaali, 

jota on helppo työstää ja muokata edelleen. Se on lämmin ja 

pehmeä koskettaa, se yksinkertaisesti tuntuu hyvältä. Ja tietenkin, 

koska se on uusiutuva ja kestävä materiaali, on se ekologinen ja 

järkevä vaihtoehto kodin rakentamiseen.  

Kiitos nykyteknologian ja insinööritaidon, on mahdollista rakentaa 

kestävä useampikerroksinen puutalo. Esimerkiksi Itävallassa, 

Wienissä, on suunnitteilla 24-kerroksinen ”HoHo Tower“ puusta. 

Puu rakennusmateriaalina tarjoaa myös monia etuja. Suhteessa 

painoonsa puun on lujempaa kuin mikään muu rakennusmateriaali. 

Puulla on hyvä kestokyky ilman muodonmuutosta. Puun 

suosio rakentamisessa on aina perustunut sen monipuolisiin 

käyttömahdollisuuksiin. Puu hengittää 

«Väärä käsittely estää sisäilman 
kosteuden tasaamisen.»

Itse asiassa puu ei teknisesti ottaen hengitä, se on hygroskooppinen 

eli vettä imevä rakennusmateriaali. Puulla on kyky sitoa itseensä 

suuria määriä kosteutta ja luovuttaa tätä kosteutta takaisin 

huoneilmaan. Massivipuinen kosteutta sitova seinärakenne tasaa 

sisäilman kosteutta ja on siksi terveellinen.

Mutta, kosteutta sitovan rakenteen voi pilata jos puu verhoillaan 

kosteutta läpäisemättömällä pinnoitteella, mikä estää sisäilman 

kosteuden tasaamisen. Jos puiset seinät ja katot jätetään 

puolestaan käsittelemättä sisältä, tummuvat ne hyvinkin nopeasti. 

«Puun ligniini ja 
altistuminen UV-säteilylle 

tummentavat puun.»

Puun kellastuminen ja tummuminen on tuttu ilmiö. Tämä johtuu 

puun ligniinistä, joka valon vaikutuksesta oksidoituu ja tummuu. 

Tämän ilmiön haitallisuus korostuu esimerkiksi taulun tai 

huonekalujen paikkaa vaihdettaessa.

Useimmiten jo kellastuneen seinän palauttaminen vaaleammaksi, 

saati alkuperäiseksi, on vaikeaa, jopa mahdotonta. Ainoa ratkaisu 

olisi paksu ja peittävä kerros sävytettyä lakkaa, mikä puolestaan 

estäisi kosteuden vaihdon ja miellyttävän huoneilman. 

«Diotrol taklaa yhdellä 
tuotteella kaksi haastetta.»

Viimeisen vuosikymmenen aikana Diotrol on kehittänyt ja 

testannut menestyksekkäästi erilaisia tuotteita, jotka sopivat 

vaalean puun suojaamiseen valon aiheuttamalta kellastumiselta. 

Tarpeeseen sisäilman kosteuden tasaamiseksi on myös reagoitu. 

Olemme hyödyntäneet kaiken tietomme ja kokemuksemme 

kehittääksemme uuden tuotteen, joka ei ainoastaan suojaa 

kellastumiselta, vaan myös mahdollistaa kosteuden tasaamisen 

huoneilmassa.

«Diotrol säästää 
sinulta aikaa ja 

rahaa»

Yksi tuote, Diotrol Sun-Ex Finish One, taklaa molemmat haasteet, 

säästäen näin sekä aikaa, että rahaa. Miten niin? Koska tarvitset 

vain yhden tuotteen, joka sekä suojaa vaalean havupuun UV-

säteilyltä, että mahdollistaa huoneilman kosteuden tasaamisen.

Uusi teknologia ja kaikki oppi aiemmasta tuotekehityksestä 

hyödynnetään jo olemassa olevien tuotteiden kehittämiseksi. 

Siksi voit olla varma, että jos valitset Diotrolin tuotteen kotisi 

puuseinien ja -paneeleiden UV-suojaukseen, kotisi on moderni, 

ympäristömyönteinen, ja ennen kaikkea – siellä on hyvä elää ja 

hengittää  
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DIOTROL AQUA SUN-EX FINISH ONE – VIIMEISIN TUOT TEEMME 
PUUN SUOJAKSI

Markkinoilla on kymmenittäin puunsuoja-aineita. Miksi sitten 

käyttää tuotetta Sun-Ex Finish ONE? Ensinnäkin, kuten kaikki 

Diotrol Aqua tuotteet, Sun-Ex Finish ONE on vesiohenteinen 

luonnonöljyistä tehty emulsio. Siksi sen SVOC/VOC-päästöt ovat 

olemattomat. Diotrol Sun-Ex Finish on ympäristöystävällinen 

tuote eikä vaaranna terveyttäsi.

Sitä on helppo käyttää joko siveltimellä tai ruiskulla. Kotisi seinien 

tai katon suojaamiseen riittää yksi käsittelykerros. Tuotetta 

on saatavana vakiona värittömänä (Natura) ja kuultavana 

maidonvalkeana (Whitish). Tuotteen voi myös sävyttää Diotrolin 

vakiosävykarttoihin Décor, Diotrol Plus (DP) ja Antikwood, (AW) 

tai voit valita oman RAL- tai NCS-värisävysi.

 ✓ M1-sertifioitu.

 ✓ Erittäin alhainen Sd-arvo 0,01 takaa puisten seinien 

kosteutta tasaavan vaikutuksen sisäilmaan.

 ✓ Alentaa huoneilman formaldehydipitoisuuta,  

jos tällaisia päästöjä on mitattu.

 ✓ Valonsuojamekanismi ja UV-säteilyä absorboiva aine 

estävät puun ligniinin hapettumisen ja sen myötä 

alkavan puun kellastumisen ja tummumisen.

 ✓ Ei muodosta kalvoa.

 ✓ Levitys siveltimellä tai ruiskulla, myös teollisesti.

 ✓ Testattu mm. DIN EN 927-4 ja DIN EN ISO 7783:2012  

mukaan.
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DIOTROL AQUA SUN-EX FINISH ONE #80040 NATURA / #80041 WHITISH

Vesiliukoinen Diotrol Aqua Sun-Ex Finish ONE on 

käsittelemättömälle vaalealle havupuulle sisätiloissa, kuten hirsi- ja 

paneeliseinät, paneelikatot, Cross Laminated Timber (CLT), väliovet, 

listat ja kalusteet, kehitetty korkealuokkainen pintakäsittelyaine. 

Diotrol Aqua Sun-Ex Finish ONE suojaa puun auringonvalon 

aiheuttamilta värimuutoksilta. Tuotteen valonsuojamekanismi ja 

UV-säteilyä absorboiva aine estävät puun ainesosien (pääasiassa 

ligniinin) fotokemiallisen hapettumisen ja sen myötä alkavan 

puun kellastumisen ja tummumisen. Diotrol Aqua Sun-Ex Finish 

ONE säilyttää puun luonnollisen vaalean värisävyn kauemmin 

alkuperäisenä.

Sisäilmayhdistys on laatinut rakennusmateriaaleille luokituksen 

niistä haihtuvien aineiden mukaan. Diotrol Aqua Sun-Ex Finish 

ONE kuuluu parhaaseen M1-luokkaan. Rakenteen hengittävyydellä 

tarkoitetaan esimerkiksi massiivipuisen ulkoseinän kykyä sitoa ja 

luovuttaa sekä tasata huonetilan kosteutta. Diotrol Aqua Sun-Ex 

Finish ONE antaa puun hengittää. Sen suhteellinen vesihöyryn 

diffuusiovastus, ns. Sd-luku, on vain 0,01.

Pintakäsittelyaine Diotrol Aqua Sun-Ex Finish ONE alentaa 

myös huoneilman formaldehydipitoisuuta, jos tällaisia päästöjä 

on rakennuksessa mitattu. Vesiliukoinen Diotrol Aqua Sun-Ex 

Finish ONE pintakäsittelyaine sopii myös ruiskutettavaksi ja sitä 

toimitetaan teolliseen käyttöön.

Pakkauskoot: 1L, 5L, 20L 

KÄYT TÖ

 ✓ Puupinnan on oltava käsittelemätön, kuiva, pölytön ja 

rasvaton. Haluttu valonsuojavaikutus on mahdollinen vain 

käsittelemättömään havupuuhun.

 ✓ Jo tummunut puu on hiottava vaaleaksi.

 ✓ Levitä Diotrol Sun-Ex Finish ONE siveltimellä telalla tai 

ruiskulla ohuena kerroksena tasaisesti puun syiden 

suuntaisesti. Tarvittaessa toinen kerros voidaan levittää 3-4 

tunnin kuluttua. 

 ✓ Tuote on käyttövalmis, älä ohenna. 

 ✓ Menekki 80-110 g/m 2 (9-13 neliötä litralla), puun pinnasta 

riippuen.

 ✓ Viimeisteltävissä 3-4 tunnin kuluttua. Kuiva 12 tunnin 

kuluttua. 
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DIOTROL AQUATROL PANELWHITE –  
MYÖS JO KELLASTUNEEN PUUN KÄSIT TELYYN 

Diotrol Aquatrol Panelwhite on ratkaisumme jo tummenneen 

havupuun käsittelyyn. Käsittele vanhat puupinnat, seinät ja 

kattopaneelit kuultavalla Aquatrolilla niin koko tila saa uuden 

raikkaan ilmeen.  Uudelle puulle siveltynä jo rakennusaikana 

Diotrol Aquatrol Panelwhite puolestaan estää tehokkaasti puun 

tummumisen, jättäen kuitenkin puun luonnollisen pintakuvion 

näkyviin.  

Diotrol Aquatrol Panelwhite on valkoinen, vesipohjainen ja 

mieto kuultava puunkäsittelyaine, joka suojaa tehokkaasti puuta 

tummumiselta neutraloimalla tanniinihappoja. Diotrol Aquatrol 

Panelwhite on sekoitus luonnon vahoja ja öljyjä ja imeytyy hyvin 

puuhun muodostaen helposti puhtaana pidettävän pinnan.

Diotrol Aquatrol Panelwhite on oikea tuote sekä uudelle vaalealle, 

että vanhalle auringon kellastuttamalle havupuulle.

 ✓ Valkoinen, kuultava.

 ✓ Ei SVOC / VOC -päästöjä.

 ✓ Valoa stabiloiva aine suojaa vaaleaa puuta 

kellastumiselta ja tummumiselta. 

 ✓ Käyttövalmis, ohennettavissa vedellä.

 ✓ Levitys siveltimellä tai ruiskulla, myös teollisesti.

 ✓ Pinta voidaan puhdistaa miedolla saippualiuoksella. 
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DIOTROL AQUATROL PANELWHITE #80500 JA POLARWHITE #80502

Diotrol Aquatrol Panelwhite | Polarwhite on valkoinen, vesiliukoinen 

puunkäsittelyaine, joka sopii kaiken tyyppisiin puurakenteisiin, 

kuten hirsiseiniin, seinäpaneeleihin, kattoverhouksiin jne. 

Diotrol Aquatrol Panelwhite | Polarwhite -pinnoitteen sisältämät 

uusiutuvista raaka-aineista valmistetut luonnonöljyt antavat sille 

silkinpehmeän ja helppohoitoisen pinnan. Erikoismekanismin 

ansiosta pinnan värin muuttavat puun aineosat, kuten tanniini 

(parkkihappo), eivät tihku pintakerroksen läpi. Oikein käsiteltynä 

pinta ei siten kellastu vaan pysyy valkoisena. Kellastuminen 

voidaan estää pysyvästi vain, jos aineita ei enää jälkikäteen erity 

puun läpi rakenteellisista vioista johtuen. 

Pakkauskoot: 1L, 5L, 10L

DIOTROL AQUATROL POLARWHITE – PEIT TÄVÄN VALKOINEN

Diotrol Aquatrol Polarwhite on uusin tulokas Aquatrol tuotesarjaan. 

Se on syvän valkoinen ja peittävämpi kuin Aquatrol Panelwhite.

Diotrol Aquatrol Polarwhite on luonnonöljyjen vesipohjainen 

emulsio. Aquatrol Polarwhite on kuultavan tuotteen Aquatrol 

Panelwhite peittävä versio, jolla saa tummemmankin vanhan 

havupuun peitettyä 1 tai 2 käsittelyllä.

 ✓ Erittäin peittävä valkoinen.

 ✓ Ei SVOC / VOC -päästöjä.

 ✓ Valoa stabiloiva aine suojaa vaaleaa puuta 

kellastumiselta ja tummumiselta. 

 ✓ Käyttövalmis, ohennettavissa vedellä.

 ✓ Levitys siveltimellä tai ruiskulla, myös teollisesti.
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KÄYT TÖ

 ✓ Puun pitää olla höylättyä ja hiottu. Puupinnan tulee olla 

puhdas, kuiva, kiinteä eikä maalin tarttuvuuden takaamiseksi 

pinnalla saa olla rasvaa, pihkaa, eikä vanhaa vahaa tai 

maalia. Diotrol Aquatrol Panelwhite | Polarwhite levitetään 

käsittelemättömälle havupuupinnalle. 

 ✓ Levitä Diotrol Aquatrol Panelwhite | Polarwhite siveltimellä, 

telalla tai ruiskulla ohuena kerroksena tasaisesti puun syiden 

suuntaisesti. Valkoisemman pinnan saat levittämällä toisen 

kerroksen noin 5 tunnin kuluttua. 

 ✓ Diotrol Aquatrol Panelwhite | Polarwhite on käyttövalmista, 

voit ohentaa tarvittaessa vedellä.

 ✓ Menekki 100-250 g/m2 (5-12 m2 litralla), halutusta 

lopputuloksesta, levitysmenetelmästä ja puun pinnasta 

riippuen.

 ✓ Kuiva 24 tunnin kuluttua.
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DIOTROL AQUA SUN-EX  
FINISH ONE

DIOTROL AQUATROL  
PANELWHITE | POLARWHITE

Käyttö

Sisätiloissa, uuden käsittelemättömän erityisesti vaalean 

havupuun kuten hirsiseinien, seinä- ja kattopaneelien ja 

huonekalujen suojaukseen.

Sisätiloissa käsittelemättömän erityisesti vaalean havupuun, 

kuten paneelien, katon ja seinien suojaukseen.

Sideaine
Polymeerien, uusiutuvista raaka-aineista saatavien 

luonnonöljyjen ja vahojen emulsio.
Vahat ja luonnonöljyt uusiutuvista raaka-aineista.

Reaktiiviset 

aineet

Valonsuoja-aine, UV-absorbaatti, formaldehydi-

puhdistaja
Erityinen mekanismi estää kellastumisen.

Tehoaineet -- --

Kiintoaines-

pitoisuus
noin 35% noin 15%

Tiheys 1.05kg/l 1.2kg/l

Kiilto Silkkinen
Pinnasta ja käsittelypaksuudesta riippuen, mattapintaisesta 

silkkiseen

Värisävyt
Väritön (Natura), kuultava maidonvalkoinen (Whitish) 

Diotrol sävykartat, RAL ja NCS

Kuultavan valkoinen Panelwhite ja peittävä valkoinen 

Polarwhite

VOC 0.0mg/kg 0.0mg/kg

Sd-luku < 0.01 Ei määritetty

Sertifikaatit Suomi (M1) Sveitsi (B), Ranska (A)
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DÉCOR SÄVYT

Uusimman värikarttamme sävyt perustuvat lukuisiin RAL 

sävyihin. Kotisivuiltamme www.diotrol.com löydät lisää  

vaihtoehtoja.

Décor 1 Décor 2 Décor 3

Décor 4 Décor 5 Décor 6

Décor 7 Décor 8 Décor 9

SERTIFIOINTIKIREERIT

Sveitsissä käytössä oleva Stiftung Farbe luokitusjärjestelmä käsittää seitsemän luokkaa, A - G. Diotrol Aquatrol sai luokituksen B mikå 

tarkoittaa, että tuote on vesiliukoinen, siitä haihtuvien orgaanisten aineiden (VOC) päästöt ovat vähemmän kuin 30g/L, se ei sisällä 

aromaattisia yhdisteitä, eikä kalvosuoja-aineita, ei myöskään allergisoivia eikä ympäristöä saastuttavia eikä vaarallisia CMR-yhdisteiden 

päästöjä. 

Ranskan VOC Label viittaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kokonaispäästöihin ja 10 erikseen mainitun yhdisteen päästöihin. 

Diotrol Aquatrol sai luokituksen erittäin hyvä A. 

Suomessa rakennusmateriaalien päästöluokituksessa on kolme luokkaa, joista M1 on paras. Tutkittavat ominaisuudet ovat haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöt (TVOC), yksittäinen VOC, sekä formaldehydin ja ammoniakin päästöt. Lisäksi mitataan 

vaarallisten CMR-yhdisteiden päästöt ja määritellään aistinvaraisesti haju. Testausaika on 28 vuorokautta. Diotrol Sun-Ex Finish ONE sai 

parhaan M1-luokituksen.
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Produkt entwickelt und produziert in der Schweiz.  
Développement et fabrication du produit en Suisse.  
Product developed and produced in Switzerland. 

Diotrol AG | Schweiz
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken

T +41 62 285 30 70

Diotrol AG | Deutschland
Heuriedweg 30A | D-88131 Lindau

T +49 8382 88 99 310

info@diotrol.com | www.diotrol.com


