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Diotrol Aqua Wallcare 
luonnollinen lopputulos kertasivelyllä 
#80700  

Tuotekuvaus Diotrol Aqua Wallcare on vesiohenteinen kertasiveltävä tuote vaaleille havupuisille sisäseinille. 
Diotrol Aqua Wallcare suojaa vaaleaa havupuuta kellastumiselta ja tummumiselta. Esimerkiksi 
taulun paikka käsitellyllä seinällä ei myöhemminkään erotu muusta käsitellystä seinäpinnasta. Lika 
voidaan puhdistaa miedolla saippuavedellä. 

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

Käyttökohteet Soveltuu vaaleille havupuupinoille sisätiloissa. 

Sideaineet / 
reaktiiviset aineet 

Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut luonnonöljyt ja valoa stabiloivat lisäaineet. 

Tehoaineet Ei mitään 

Kuiva-ainepitoisuus Noin 40 % 

Tiheys 1,00 kg/l 

Kiilto Puolihimmeä 

Värisävyt Värittömästä ”maidonvalkoiseen” sävyyn 

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 Puupinnan on oltava käsittelemätön, kuiva, pölytön ja rasvaton. Kosteuden on oltava korkeintaan 
9-13 %. 

Tuotteen soveltuvuuden arvioimiseksi suosittelemme tuotteen kokeilua etukäteen. 
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Levitys Levittäminen harjalla, telalla, levittimellä tai ruiskulla. 

Riittoisuus 80-110 g/m2 kertasively (9-13 m2 litralla). Riippuu alustan ominaisuuksista. 

Ohennus Käyttövalmis, ohenna tarvittaessa vedellä. 

Käsittelyohjeet Diotrol Aqua Wallcare levitetään käsittelemättömälle havupuulle yhtenä kerroksena. Aineen 
suojaava vaikutus aktivoituu suorasta kosketuksesta puun kanssa. 

Tuote ei vaalenna jo tummentunutta puuta. 

Kuivuminen 18-20 °C 
ja RH 75 % 

Suojausvaikutus alkaa 24 tunnin jälkeen. 

Pinta on pestävissä. Käytä mietoja pesuaineita. Pinta ei kestä märkähankausta. 

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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