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Diotrol Aqua Woodseal 
suojaa hirsien päät vettymiseltä 
#80050  

Tuotekuvaus Diotrol Aqua Woodseal on vesipohjainen, pastamainen tiivistysaine, joka sulkee puun avoimet 
leikkauspinnat. Levityksen jälkeen Diotrol Aqua Woodseal kuivuu läpinäkyväksi ja elastiseksi 
kerrokseksi. Käytetyt luonnonöljyt antavat pastalle luonnollisen, kellertävän värin. Diotrol Aqua 
Woodseal estää kosteuden imeytymisen puuhun. Tuote ei sovellu saumojen tiivistämiseen eikä 
oksanreikien tai pintavikojen paikkaamiseen. 

Käyttöalue Soveltuu vain puun avoimien leikkauspintojen suojaamiseen. 

Sideaineet / 
reaktiiviset aineet 

Uusiutuvista raaka-aineista tehtyjen erilaisten luonnonöljyjen emulsio. 

Tehoaineet Ei mitään 

Kuiva-ainepitoisuus Noin 45 % 

Tiheys 1,03 kg/l 

Kiiltoaste Puolikiiltävä 

Värisävyt Kellertävän valkoinen emulsio, levityksen jälkeen kuivana väritön/läpinäkyvä. 

Astiat Muoviastiat 250 ml, 500 ml, 1 l ja 5 l 

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja 
alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. 

Estä jäätymästä. 

Esivalmistelu Puupinnan on oltava käsittelemätön, kuiva, pölytön ja rasvaton. 

Levitys Levitys lastalla tai laakasiveltimellä.. 

Riittoisuus Vaihtelee kohteen mukaan, riippuu levitysmäärästä, siksi ei määritettävissä. 
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Ohennus Käyttövalmis, älä ohenna vedellä. 

Käsittelyohjeet Levitetään runsaasti lastalla tai siveltimellä mahdollisimman tasaiseksi. Levitä joko maalauksen 
jälkeen tai ennen viimeistä sivelyä. Kaikki tavanomaiset puunkuultomaalit ja puunsuojamaalit 
voidaan levittää aineen päälle. 

Kuivuminen 18-20 °C 
ja RH 75 % 

Riippuu levitysmäärästä. Yleensä vähintään 24 tuntia. 

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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