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Diotrol Aquatrol 
kuultava tai peittävä valkoinen katto- ja seinäpinnoite 
#80500 Panelwhite 

#80502 Polarwhite 

 

Tuotekuvaus Diotrol Aquatrol Panelwhite / Polarwhite on valkoinen, vesiliukoinen puunkäsittelyaine, joka sopii 
kaikille puupinnoille, kuten katto- ja seinäpaneelit, hirsiseinät, jne. Diotrol Aquatrol pinnoitteen 
sisältämät uusiutuvista raakaaineista valmistetut luonnonöljyt antavat sille silkinpehmeän ja 
helppohoitoisen pinnan. Erikoismekanismin ansiosta pinnan värin muuttavat puun aineosat, 
kuten tanniini (parkkihappo), eivät tihku pintakerroksen läpi. Oikein käsiteltynä puun pinta ei 
kellastu. 

Käyttöalue Sisätiloissa kattoihin ja seiniin, erityisesti männylle ja kuuselle, tuloksena luonnollinen kuultava 
valkoinen pinta. 

Sideaineet / 
reaktiiviset aineet 

Vahat ja öljyt 

Tehoaineet Ei mitään 

Kuiva-ainepitoisuus Noin 15 % 

Tiheys 1,20 kg/l 

Kiiltoaste Puolihimmeästä himmeään, alustasta ja kerrosten määrästä riippuen. 

Värisävyt Puolipeittävä ”Panelwhite” ja peittävä ”Polarwhite”. 

Astiat Kertakäyttöastiat 5 L ja 10 L 

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 tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä eikä maalin tarttuvuuden takaamiseksi pinnalla saa 
olla rasvaa, pihkaa, eikä vanhaa vahaa tai maalia, puupinnan kosteus ei saa ylittää 9-13 %. 

Tuotteen soveltuvuus tulee varmistaa koesivelyllä. 
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Levitys Sivellin, tela, luonnonsieni, ruisku 

Riittoisuus 100-250 g/m2 (5-12 neliötä litralla), halutusta lopputuloksesta, levitysmenetelmästä ja puun 
pinnasta riippuen. 

Ohennus Käyttövalmis, ohenna tarvittaessa vedellä. 

Käsittelyohjeet 2 x Diotrol Aquatrol Panelwhite / Polarwhite 

Levitä siveltimellä tai sienellä ohut ja tasainen kerros puun suuntaisesti. Valkoisemman, 
peittävämmän, pinnan saat levittämällä toisen kerroksen noin 5 tunnin kuluttua. Siveltimellä saat 
kuultavamman tuloksen kuin sienellä. 

Huom! Voidaan maalata myös jo hieman kellastunutta puuta. Tällöin tulee tarvittavien 
käsittelykertojen määrä aina varmistaa kokeilemalla. 

Kuivuminen 18-20 °C 
ja RH 75 % 

Kuiva ja päällemaalattavissa 5 tunnin kuluttua. 

Älä käsittele suorassa auringonpaisteessa tai lämpötilan ollessa alle +5 °C. 

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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