
 

 

 

Diotrol Golden Oil Onecoat 
monikäyttöinen öljyvaha 

#70200 ja #70210-11  

Tuotekuvaus Diotrol Golden Oil Onecoat on monikäyttöinen kovavahaöljy. Se on valmistettu vain 
luonnonöljyistä ja erilaisista vahoista. Diotrol Golden Oil Onecoat ei sisällä kobolttipohjaisia 
kuivausaineita, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) eikä haitallisia aineita. Sitä voidaan käyttää 
ilman haittaa suojaamaan puuta vettä ja kotitalouksien kemikaaleja vastaan. Jo yksi käsittely 
aikaansaa silkkisen sileän ja kestävän pinnan. 

Käyttökohteet Diotrol Golden Oil Onecoat soveltuu kaikenlaiselle puulle sisällä, kuten parketin, portaiden, 
huonekalujen, paneelien ja seinäpinnoitteiden käsittelyyn. 

Sideaineet / 

reaktiiviset aineet 

Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut luonnonöljyt ja vahat. 

Tehoaineet Ei mitään 

Kuiva-ainepitoisuus 95% (väritön) 

Tiheys Väritön: 0.950 kg/l 

Alba White: 1,40 kg/l 

Kiiltoaste Puolihimmeä, riippuu alustasta 

Värisävyt Väritön ja valkoinen (Diotrol Golden Oil Alba White) 

Sävyt seuraavien värikarttojen mukaan: 

- GO Golden Oil 

- DPGO-Diotrol Plus 

- AWGO-Antik Wood 

- NCGO-Nordic Collection 

- RAL ja NCS (tilauksesta) 

Huom! Diotrol Golden Oil Exterior on läpikuultava tuote. Puun tyypistä ja öljyn imeytymisestä 
riippuen todellinen sävy voi erota valitusta värikortin sävystä. Näin on erityisesti silloin, jos on 
valittu peittävä sävy. 

Astiat Värittömänä: 50ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L 



 

 

Sävytettynä: 500ml, 1L, 5L 

Alba White: 62.5g, 700g, 1,25kg, 7kg 

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

Suojattava liian voimakkaalta lämpenemiseltä. 

Esivalmistelu Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas pölystä, liasta, rasvasta ja vahasta. 

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

1. Pinta tulee hioa hyvin ja poista pöly. 

2. Puhdista pinta Diotrol Golden Oil esikäsittelyaineella (Preparator). 

Riittoisuus Puulajista, pinnan laadusta ja hionnasta riippuen 30-50 g/m2 per sively (19-30 neliötä litralla). 

Teollisessa prosessissa 60 g/m2 saakka. 

Ohennus Käyttövalmis. 

Ohenna tarvittaessa täysin biologisella Diotrol Golden Oil esikäsittelyaineella (Preparator) tai 
ohenteella (Diluter). 

Käsittelyohjeet Esivalmistelun jälkeen. 

Levitä Diotrol Golden Oil Onecoat siveltimellä, kumilastalla, puuvillakankaalla tai ruiskulla 
tasaisesti. Levitä aina puun syiden suuntaisesti. 

 

Manuaali käsittely 

- anna öljyn vaikuttaa 30 minuuttia, 

- poista ylimääräinen öljy kumilastalla tai kankaalla ja 

- hiero öljy voimakkaasti puuhun. 

 

Teollinen käsittely 

- anna öljyn vaikuttaa joitakin minuutteja ja 

- hiero öljy koneellisesti puuhun. 

 

Pinta on kävelykuiva 24-36 tunnissa. 

Kostea pesu on sallittu 5-7 päivän jälkeen. 

 

Älä käsittele alle 5°C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa ja korkeaa ilman kosteutta. Ennen 
varsinaista käsittelyä on suositeltavaa tehdä koekäsittely näkymättömiin jäävällä tai muuten 
vastaavalle pinnalle. 



 

 

Puhtaanapito ja 
huolto 

Käytä tuotetta DiOLiN Floorsoap tai vastaavaa puhdistukseen. 

Kauniin pinnan säilyttämiseksi suosittelemme öljytyn pinnan vuosittaista huoltokäsittelyä. 

� Suosittelemme, että käytät öljyvahaa Diotrol Golden Oil Onecoat myös pinnan ylläpitoon 
ja kirkastamiseen (tarvittaessa laimennettuna). 

� Pienet naarmut voidaan korjata hieromalla Diotrol Golden Oil Onecoat öljyvahaa 
voimakkaasti pintaan kankaalla. 

� Erityisen kovalle kulutukselle joutuvien tilojen, kuten ravintoloiden, lattiat 
suosittelemme käsiteltäviksi tuotteella DiOLiN Parquet Finish. 

Kuivuminen 

18-20°C RH 50% 

Pölykuiva kiillotuksen jälkeen. 

Täysin kuiva 3-4 päivän jälkeen. 

Käyttövalmis 5-7 päivän jälkeen. 

Työvälineiden 

puhdistus 

Pese työvälineet tärpätillä heti käytön jälkeen. 

Varoitusmerkinnät Katso käyttöturvallisuustiedote. 

Erityisohjeet Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään. Kuivata ne hyvin auki 
levitettyinä avoimessa tilassa tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa astiassa ennen hävitystä. 

Pidä kaukana 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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