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RENKI PUUÖLJY 
 
Tuote Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen puuöljyemulsio. Suojaa 

puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua. 
Sävytettävissä.  

 
Käyttökohteet Pihakalusteet, terassit, portaat, aidat, kaiteet, laiturit, ovet jne. 

Sopii kesto-, kova-, jalo- ja lämpökäsitellylle puulle. Myös aiemmin 
pintaa muodostamattomilla puuöljyillä käsitellyille pinnoille. Ei sovi 
kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin. 

 
Koodi  910 (Väritön), 913 (Ruskea) 
 
Maalaustuoteryhmä 721 (MaalausRYL 2012) 
 
Kiiltoryhmä Ei määriteltävissä. Imeytyy puuhun eikä muodosta oikein käsitel-

tynä kalvoa. 
 
Värisävyt Renki Puuöljy sävytetään kuultavien värikarttojen mukaan. Suosit-

telemme, että tuotetta käytetään sävytettynä; sävytetty tuote kes-
tää säärasitusta paremmin kuin väritön. Värittömällä tuotteella kä-
sitellyt ja jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvi-
ta käsittelyä vuosittain. 

 
Sävypohjat EC-pohja, väritön perusaine. Valmissävynä ruskea. 
 
Tiheys  n. 0,99 kg/litra 
 
Riittoisuus 5 - 7 m² / litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuu-

desta, työvälineistä ja –tavoista. 
 
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Ohenne Vesi. 
 
Kuiva-ainepitoisuus 24 %. 
 
Kuivumisaika 
(+23C°, RH 50 %) Pölykuiva n. 6 h. Seuraava käsittely aikaisintaan seuraavana päi-

vänä. Vältä käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten 
päivien aikana, koska pinta ei ole vielä tällöin saavuttanut lopullis-
ta kovuuttaan. Lopullinen kovettuminen tapahtuu 2-3 viikon kulu-
essa olosuhteista riippuen. 

 
Työvälineiden puhdistus  
 

Poista ylimääräinen puuöljy 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  Puhdista puu helposti irtoavasta liasta ja kasvillisuudesta harjalla 

tai juoksevalla vedellä. Pinttynyt lika ja homehtuneet pinnat pes-
tään soveltuvalla pesuaineella ohjeen mukaan. Painepesuria käy-
tettäessä varo pintojen ja rakenteiden vaurioittamista liiallisella 
paineella ja vesimäärällä. Poista vanha irtoava käsittely ja mah-
dollinen harmaantunut ja huokoinen puuaines kaapimalla ja hio-
malla. Jos aiemmat käsittelyt ovat olleet kalvoa muodostavilla ai-
neilla tai lakoilla tehty, pitää ne poistaa kokonaan. Levitä puhtaille 
pinnoille Coloria Homepesu laimennettuna 1:10 parantaaksesi 
pintojen puhtaana pysymistä jatkossa. Tätä käsittelyä ei huuhdota 
pois. 

 
Käsittely  Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Renki Puuöl-

jyä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Levitä 
öljy siveltimellä tai sienellä tiukkaan siten, että kaikki öljy imeytyy 
puuhun. Pyyhi imeytymätön öljy pois – imeytymätön öljy muodos-
taa kalvon, joka saattaa säärasituksessa hilseillä ja irrota pois. Si-
vele Renki Puuöljy tasaisesti ja yhtäjaksoisesti muutaman laudan 
pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat 
erityisen huolellisesti. Vältä aineen levittämistä jo aiemmin käsitel-
lylle pinnalle tasaisen sävyn aikaansaamiseksi. Huonosti imevillä 
ja uusilla puupinnoilla voit ohentaa Renki Puuöljyä puhtaalla ve-
dellä 10-15 %. 

 
Puun oma sävy ja huokoisuus vaikuttavat kuultavan tuotteen lo-
pulliseen värisävyyn. Suosittelemme värimallin tekoa oikean sä-
vyn saavuttamiseksi aina ennen varsinaiseen käsittelytyöhön ryh-
tymistä. Väritön öljy tummentaa puun omaa sävyä. 
 
Tarkkaile öljytyn pinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely aina 
tarvittaessa. 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 20 %, ilman suhteellisen 
kosteuspitoisuuden alle 80 % ja puupinnan että ilman lämpötila yli 
+5 C° käsittelyn ja kuivumisen aikana. Uusi painekyllästetty puu 
on usein märkää, suosittelemme sen pintakäsittelyä vasta noin 
0,5 - 1 vuoden kuluttua asennuksesta. 

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

 
Hoito-ohjeet Öljyttyä pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopulli-

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

 
Työtapa Sivellin, sieni tai terassilasta. 
 
 
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). 
Renki Puuöljy 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. 
 


