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COLORIA AINO KUULTOSUOJA 

 
 
Tuote Vesiohenteinen, luonnonöljypohjainen kuullote ulkokäyttöön. 

Muodostaa luonnollisen, hengittävän, puuta säärasituksilta ja sä-
vytettynä UV-säteilyltä suojaavan kuultopinnan. 

 
Käyttökohteet Sahattu ja höylätty uusi puupinta ulkona, tai aiemmin kalvoa 

muodostamattomilla kuultavilla puunsuojilla tai kuullotteilla käsitel-
lyt pinnat. Hengittävyyden ja luonnonöljysideaineensa myötä hyvä 
vaihtoehto hirsitalojen, -mökkien ja -saunojen ulkopintoihin. Te-
rassit, puupylväät, puutarhakalusteet, aidat, kesto- ja kovapuu-
pinnat jne. ulkotiloissa. 

 
Koodi  500 (väritön) 
 
Maalaustuoteryhmä 481 (MaalausRYL 2012) 
 
Kiiltoryhmä Ei määriteltävissä. Imeytyy puuhun eikä muodosta oikein käsitel-

tynä kalvoa. 
 
Sävypohjat EC-pohja, väritön perusaine. Sävytettävissä yleisimpien kuulta-

vien värikarttojen mukaan. 
  
Tiheys  n. 1,00 kg/litra 
 
Riittoisuus 5 - 11 m²/litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuu-

desta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja –tavoista. 
 
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Ohenne Vesi 
 
Kuiva-ainepitoisuus 24 %. 
 
Kuivumisaika 
(+23C°, RH 50 %) Kosketuskuiva 2 - 3 h. Seuraava käsittely aikaisintaan seuraava-

na päivänä. Lopullinen kovettuminen tapahtuu 2-3 viikon kuluessa 
olosuhteista riippuen. 

 
Työvälineiden puhdistus  
 

Poista ylimääräinen kuullote työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne 
heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla. 

     
Varastointi ja kuljetus Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Pinnan esikäsittely Aiemmin kuullotteella käsitellyn pinnan huoltokäsittely: Poista pin-

nalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimalla, 
hiomalla ja/tai teräsharjalla. Jos aiemmat käsittelyt on tehty kalvoa 
muodostavilla kuullotteilla tai lakoilla, tulee ne poistaa kokonaan. 
Pese homehtunut pinta Coloria Homepesulla ohjeen mukaan. 
Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Coloria Akva Pohjusteella tai Co-
loria Homepesun 1:10 seoksella. 

 
Uusi käsittelemätön pinta: Puhdista puu helposti irtoavasta liasta 
ja kasvillisuudesta harjalla tai juoksevalla vedellä. Poista mahdol-
lisesti harmaantunut ja nukkaantunut puu kaapimalla, hiomalla 
ja/tai teräsharjalla. Poista irtoava pihka kaapimalla. Pinttynyt lika 
ja homehtuneet pinnat pestään Coloria Homepesulla ohjeen mu-
kaan. Pohjusta puupuhtaat puupinnat mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa Coloria Akva Pohjusteella tai Coloria Homepesun 1:10 
seoksella. Uusi pohjustus tarvittaessa, (esim. jos pinta on ollut 
sään armoilla talven yli tms.) 
 

Käsittely Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Aino Kuulto-
suojaa yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Se-
koita Aino Kuultosuoja aina hyvin ennen käyttöä sekä aika ajoin-
käytön aikana. Huonosti imevillä ja uusilla puupinnoilla voit ohen-
taa Aino Kuultosuojaa puhtaalla vedellä 10-15 % ensimmäiseen 
käsittelyyn. 

 
Sivele Aino Kuultosuoja tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren 
tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsit-
tele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Vältä aineen levittä-
mistä jo aiemmin käsitellylle pinnalle tasaisen sävyn aikaansaa-
miseksi. Käsittele pinnat mieluiten kahteen kertaan. Käytä uuden 
pinnan suojaukseen aina sävytettyä tuotetta. Puun oma sävy ja 
huokoisuus vaikuttavat kuultavan tuotteen lopulliseen värisävyyn. 
Suosittelemme värimallin tekoa oikean sävyn saavuttamiseksi ai-
na ennen varsinaiseen käsittelytyöhön ryhtymistä. 
 
Tarkkaile käsitellyn pinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely aina 
tarvittaessa, kun kuultosuoja alkaa kulua pinnalta ja imeä kosteut-
ta. Tällöin käsittely ei pääse kulumaan liikaa ja antaa parhaan 
mahdollisen suojan. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen 
sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset. 
 

Maalausolosuhteet Puun kosteuspitoisuuden tulee olla alle 18 %, ilman suhteellisen 
kosteuden alle 80 % ja ilman lämpötila yli +5 C° käsittelyn ja kui-
vumisen aikana. 

 
Vältä suoraa auringonpaistetta käsittelyä tehdessä ja älä käsittele 
pintoja helteellä. Kuultosuojan levitysominaisuudet ja imeytyminen 
vaikeutuu mitä kuumemmassa ilmassa käsittelyä tehdään (kuivuu 
helposti kalvoksi). Älä käsittele pintoja koskaan sateella tai jos on  
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olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä käsittelys-
tä. 

 
Työtapa Sively tai ruiskun ja siveltimen yhdistelmä. Ohennus tarpeen mu-

kaan puhtaalla vedellä. 
 
 
Hoito-ohjeet Käsiteltyä pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopul-

lisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 3-4 
viikossa. Lopullisen kuivumisen jälkeen mahdollisesti likaantunut 
pinta voidaan puhdistaa vedellä ja tarvittaessa soveltuvalla pesu-
aineella. Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua. 

 
 
Ympäristöhaittojen ehkäisy 
 
 Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätyk-

seen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopai-
kalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen ke-
räyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä var-
ten. 

 
Turvallisuus Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta. 
 
 
 
 
EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/e) 130g/l (2010). 
Coloria Aino Kuultosuoja sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l. 
 
 
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen 
ennen maalaustyöhön ryhtymistä.  
 
Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. 
Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asetta-
mamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä 
vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta. 
 


