
MAALARIN TERASSIÖLJY PÄHKINÄ MAALARIN TERASSOLJA NÖTBRUN
Vettä hylkivä pintakäsittelyaine ulkokäyttöön, joka perustuu luonnonöljyihin. 
Antaa pitkäikäisen suojan puupinnalle. Imeytyy hyvin puupintaan ja antaa 
puulle kauniin ja kuultavan pinnan. Suojaa puuta hidastaen säänvaihteluiden 
ja kosteuden aiheuttamista rasituksista sekä sävytettynä UV-valon 
vaikutuksista. 
Käyttökohteet: Erityisesti uudet tai aikaisemmin käsitellyt terassit, puiset 
ulkokalusteet, mutta myös hirsipinnat, sahatut ja höylätyt pinnat sekä muut 
puiset ulkopinnat. Ei sovellu kalvoa muodostavien puunsuojien tai maalien 
päälle. 
Esikäsittely/Käyttöohjeet: Käsiteltävä pinta puhdistetaan kaikesta liasta, 
irtoavasta aineksesta ja pölystä käyttämällä teräs- tai juuriharjaa. Homeiset 
pinnat on pestävä homeenpoistoaineella. Käsittelemättömät puupinnat 
pohjustetaan ensin 50 % vedellä ohennetulla värittömällä Värimylly Terassi-
öljyllä. Ohennettu, hyvin sekoitettu Värimylly Terassiöljy on käytettävä vuoro-
kauden sisällä. Haluttaessa kestävin mahdollinen lopputulos suosittelemme 
Värimylly Pohjusteen käyttöä Terassiöljyn alla. Käytä sopivia suojakäsineitä. 
Anna kuivua vuorokauden. Sekoita Värimylly Terassiöljy hyvin ennen käyttöä 
ja aika ajoin myös käytön aikana. Sävyerojen välttämiseksi ja yhtenäisen 
pinnan varmistamiseksi on varattava sävytettyä pintakäsittelyainetta riittäväs-
ti yhteen astiaan sekoitettuna. Parhaan suojan saamiseksi Terassiöljyä suosi-
tellaan käytettäväksi sävytettynä ja kahteen kertaan levitettynä.
Työolosuhteet: Käsiteltävän puupinnan tulee olla kuiva. Lämpötilan on oltava 
yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. 
Maalaustyö: Maalataan siveltimellä puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Levitys 
kahteen kertaan antaa voimakkaamman värin ja suojaa paremmin auringon 
UV-valoa vastaan. Levitä Värimylly Terassiöljy tasaisesti ja mieluiten 
yhtäjaksoisesti, jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat 
erityisen huolellisesti.
Kuivumisaika: +20 °C: kosketuskuiva 2–4 h, seuraava levitys vrk:n kuluttua. 
Riittoisuus: Sileät pinnat 6–10 m2/l, karkeat pinnat 4–7 m2/l.
Sävy: Pähkinä 
Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan vahvalla saippualiuoksella ja 
huuhdellaan runsaalla vedellä. 
Varastointi: Säilytettävä pakkaselta suojattuna. Sulje pakkaus huolellisesti 
seuraavaa käyttöä varten. Huolto-ohjeet: Tarkkaile käsitellyn pinnan kuntoa 
aika ajoin ja suorita huoltokäsittely tarvittaessa. 
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön 
eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava vaarallisen 
jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- 
ja kaatopaikkakelpoinen.
Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. 
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) on 130 g/l (2010). 
Värimylly Maalarin Terassiöljy sisältää VOC enintään 50 g/l. 
SUOJELTAVA PAKKASELTA

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi
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Pähkinä/Nötbrun 2,7 L

Vattenavvisande ytbehandlingsmedel för utomhusbruk som baserar sig på 
naturoljor. Ger ett långvarit skydd mot träytan. Sugs väl in i träytan och ger 
träytan en fin och laserande yta. Skyddar träet genom att fördröja effekten 
av väderpåfrestningar och fukt samt som nyanserad effekten av solens UV-
strålning.
Användningsområden: Särskilt menad för nya eller tidigare behandlade 
terrasser, trä utemöblemang, men även stockytor, sågade och hyvlade ytor 
samt andra träytor utomhus. Lämpar sig dock inte ovanpå träskydd som 
bildat en film eller ovanpå målfärg. 
Förbehandling/Bruksanvisning: Ytorna som skall behandlas rengörs 
noggrant; avlägsna smuts, flagor och damm med stål- eller rotborste. 
Mögliga ytor måste tvättas med mögelborttagningsmedel. Obehandlade 
träytor grundas först med färglös Värimylly Terrassolja som spätts ut med 
50 % vatten. Utspädd, väl omblandad Värimylly Terrassolja måste användas 
inom ett dygn. För det mest hållbara slutresultatet rekommenderar vi 
att använda Värimylly Grundning under Terassoljan. Använd lämpliga 
skyddshandskar. Låt torka minst ett dygn. Blanda Värimylly Terrassolja 
väl före användning och tidvis under användningen. Reservera en tillräcklig 
mängd nyanserad Värimylly Terrassolja för en enhetlig yta blandat i ett kärl, 
för att undvika nyans-skillnader. För bästa skydd rekommenderas 
Värimylly Terrassolja som nyanserad samt att två appliceringar utförs på 
ytan som behandlas.
Arbetsförhållanden: Träytan ska vara torr innan behandlingen. 
Temperaturen skall vara över +5 °C och luftfuktigheten under 80 %. 
Arbetsanvisning: Måla med pensel på ren och torr yta. Behandling två 
gånger, med torktid emellan, ger en starkare kulör och skyddar också bättre 
mot solens UV-strålning. Applicera Terrassolja jämnt och fortlöpande för att 
undvika skarvställen. Ändträ behandlas extra noggrant. 
Torktid vid: +20 °C: beröringstorr efter 2–4 h, följande applicering efter ett dygn. 
Åtgång: Släta ytor 6–10 m2/l, grova ytor 4–7 m2/l. Nyans: Nötbrun 
Rengöring: Arbetsredskapen tvättas med en stark tvållösning och 
sköljs ordentligt med vatten. Lagring: Förvaras frostfritt. Stäng burken 
omsorgsfullt, för att kunna användas senare. 
Underhållsanvisningar: Kontrollera den behandlade träytans 
skick då och då. Utför en ny applicering vid behov. 
Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får inte 
tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Överbliven 
produkt skall föras till en insamlingsplats för farliga 
avfall. Väl tömda, torra burkar bör återvinnas eller 
föras till avstjälpningsplatsen.
Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. 
Kan orsaka en allergisk reaktion.
EU:s VOC gränsvärde (kat. A/e) är 130 g/l (år 2010). 
Värimylly Maalarin Terrassolja innehåller 
VOC maximalt 50 g/l. SKYDDAS MOT KÖLD
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