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COLORIA PANEELIPRO KUULLOTE 

 
 
Tuote Vesiohenteinen, puolihimmeä kuullote sisäkäyttöön. Tuote muo-

dostaa luonnonkauniin kuultavan pinnan, joka tuo puun kuvioinnin 
kauniisti esille. Kuullote muodostaa hengittävän pinnan; ei tiivistä 
lakkapintaa. 

 
Käyttökohteet Käsittelemättömille hirsi-, puu- sekä paneelipinnoille kuivissa ja 

kosteissa sisätiloissa. Tuote soveltuu myös tiiliseinien ja tiilitakko-
jen suojaukseen ja pölynsidontaan.  

 
M1-luokiteltu. 

 
Koodi  850 
 
Maalaustuoteryhmä 161, 511, 513 ja 961 (MaalausRYL 2012) 
 
Kiiltoaste:  4 (RT-luokitus) puolihimmeä 
 
Tiheys  n. 1,0 kg/litra 
 
Riittoisuus n. 10 - 12 m² / litra käsiteltävästä pinnasta ja käsittelytavoista riip-

puen. 
 
Kuiva-ainepitoisuus 24 %. 
 
Kuivumisaika 
(+23C°, RH 50%) Pölykuiva n. 20 min. Uusintakäsittely n. 1 - 2h kuluttua. Viileissä ja 

kosteissa olosuhteissa kuivuminen hidastuu merkittävästi. 
 
Sävypohjat Väritön perusaine. Voidaan käyttää värittömänä tai sävyttää ylei-

simpien kuultavien värikarttojen mukaan.  
 
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Työtapa Sively (pensseli tai vaahtomuovisivellin), lasta tai ruiskutus 
 
Ohenne Tarvittaessa vesi 
 
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 Uusi puupinta puhdistetaan huolellisesti liasta ja pölystä. Kostuta 

puupinta, jotta pinnan irtonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna pin-
nan kuivua ja hio pinta kauttaaltaan. Tämä työvaihe on suositelta-
va, jotta pinnasta tulee tasasävyinen. Myös välihionnat saatetaan 
näin toimiessa välttää. Kittaa kolot, kolhut tai naarmut soveltuvalla 
puukitillä ja hio pinta puupinnan tasoon. Muista huolellinen hion-
tapölyn poisto.  Aikaisemmin kuullotteella, saunasuojalla tms. kä-
sitelty pinta tulisi hioa kevyesti tai poistaa kokonaan hiomalla, 
kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Parhaaseen ja tasaisimpaan 
lopputulokseen päästään aina puhtaalla puupinnalla.  

 
Käsittely Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Tee aina koekäsittely käsitel-

tävää pintaa vastaavalle alustalle varmistaaksesi värisävyn. Kuul-
lottaessa syntyvä värisävy riippuu monesta tekijästä: kuullotteen 
määrästä, puun imukyvystä ja käytettävästä työvälineestä. Levitä 
tuote siveltimellä, sienellä, lastalla tai ruiskulla yhteen kertaan. 
Varo jatkoskohdissa kahta päällekkäistä käsittelykertaa, koska 
näin syntyy tummempia kohtia. Jos haluat tummentaa käsittelytu-
losta, toista käsittely. Huomioithan, että useammat käsittelykerrat 
saattavat nostaa lopullisen pinnan kiiltoastetta.  

     
Käsittelyolosuhteet  
 

Lämpötila yli + 5 C° (tuote, pinta, ilma) ja ilman suhteellinen kos-
teus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Käsiteltävän pin-
nan tulee olla kuiva ja puhdas. 
 

 
Pinnan hoito  Vältä pinnan voimakasta puhdistusta noin kuukauden ajan. Täl-

löin pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa. Puhdista pinta 
kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä, pehmeällä harjal-
la, pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) pe-
suaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Erittäin likaiset pinnat voi-
daan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella 
esim. siivouspyyhettä, pesumoppia tai pesusientä käyttäen. 
Huuhtele pinta huolellisesti. Huomioi pesuaineen valmistajan oh-
jeet laimennuksesta ja käytöstä. 

 
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. 
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EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/f) 130g/l (2010). 
Coloria PaneeliPro Kuullote 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. 


