
 

 

 

Diotrol Golden Oil Activator 
nopeuttaa Onecoat öljyvahan kuivumista 
#70310  

Tuotekuvaus Diotrol Golden Oil Activator kiihdyttää öljyvahan Golden Oil Onecoat kuivumista. Se ei sisällä 
haihtuvia orgaanisia aineita (VOC). Golden Oil kiihdyttimen avulla saadaan aikaan myös parempi 
suoja öljyvahalle Golden Oil Onecoat kotitalouden kemikaaleja vastaan. 

Käyttökohteet Nopeuttaa öljyvahan Diotrol Golden Oil Onecoat kuivumista. Suositellaan erityisesti kulutukselle 
alttiiksi joutuville vaakapinnoille. 

Tehoaineet Ei mitään 

Kuiva-ainepitoisuus 100% 

Tiheys Väritön: 1,13 kg/l 

Astiat 300ml 

Varastointi Varastointikelpoinen noin 9 kuukautta mikäli varastoidaan asianmukaisesti viileässä, kuivassa 
tilassa ja alkuperäisessä, avaamattomassa astiassaan.  

Sekoitettuna öljyvahan Diotrol Golden Oil Onecoat kanssa varastointi- ja käyttökelpoinen 4-6 
tuntia. 

Sekoitettuna öljyvahan Diotrol Golden Oil Alba White kanssa varastointi- ja käyttökelpoinen 1-1,5 
tuntia. 

Suojaa kosteudelta! 

Käsittelyohjeet Lisää kiihdytintä 30 tilavuus-% öljyvahaan. (Eli lisää 300 ml kiihdytintä litraan, joko väritöntä 
Golden Oil Oneoat öljyvahaa, tai valkoista Onecoat Alba White öljyvahaa) ja sekoita tehokkaasti 
1-2 minuuttia. 

 

Huom! 

Sekoitettuna Golden Oil Onecoat kanssa käytettävä 4-6 tunnin kuluessa. 

Sekoitettuna Diotrol Golden Oil White Alba kanssa käytettävä1-1,5 tunnin kuluessa. 

Työvälineiden 

puhdistus 

Pese työvälineet ohenteella Diotrol Golden Oil Diluter tai mineraalitärpätillä heti käytön jälkeen. 

Huom! Tuote ei liukene enää kuivuttuaan. 



 

 

Varoitusmerkinnät Katso käyttöturvallisuustiedote. 

Erityisohjeet Kiihdytin reagoi kosteuden kanssa. Säilytä kuivassa tilassa. 

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. 

 November  2017, sky 
huhtikuu 2020, pma 

 


