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COLORIA PANEELIPRO PUUPETSI 
 
 
 
Tuote Vesiohenteinen, sävytettävä puupetsi sisäkäyttöön.   
 
Käyttökohteet Käsittelemättömät puupinnat sisällä: seinät, ovet, katot, lattiat ja 

huonekalut. Tulee pintalakata käyttökohteen mukaan. Lievällä ra-
situksella olevissa pinnoissa voidaan jättää lakkaamatta. Pinta-
lakkaus tehtävissä vesi- tai liuotinohenteisilla lakoilla. 

 
Koodi  555 
 
Maalaustuoteryhmä 054 (MaalausRYL 2012) 
 
Kiiltoaste:  5 (RT-luokitus) himmeä 
 
Tiheys  n. 1,0 kg/litra 
 
Riittoisuus n. 10 - 12 m² / litra käsiteltävästä pinnasta ja käsittelytavoista riip-

puen. 
 
Kuivumisaika 
(+23C°, RH 50%) Pölykuiva 1 - 3h kuluttua ja seuraava käsittely n. 6 h kuluttua. Vii-

leissä ja kosteissa olosuhteissa kuivuminen hidastuu merkittäväs-
ti. 

 
 Pintalakkaus tehtävissä n. 6 h petsauksesta, mieluiten seuraava-

na päivänä. 
 
Sävypohjat Väritön perusaine. Voidaan sävyttää yleisimpien kuultavien väri-

karttojen mukaan. 
 
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Työtapa Sively (pensseli tai vaahtomuovisivellin) tai lasta 
 
Ohenne Tarvittaessa vesi 
 
Työvälineiden puhdistus  
 

Poista ylimääräinen petsi 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 lakattu pinta ja värilliset käsittelyt tu-
lee poistaa kokonaan hiomalla, kaapimalla tai maalinpoistoaineel-
la. Petsi toimii parhaiten aina puupuhtaalla pinnalla.  

 
Käsittely Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten 

riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi. Tee aina 
koekäsittely käsiteltävää pintaa vastaavalle alustalle varmistaak-
sesi värisävyn. Petsattaessa syntyvä värisävy riippuu monesta te-
kijästä: petsin määrästä, puun imukyvystä ja käytettävästä työvä-
lineestä. Levitä tuote siveltimellä, sienellä tai lastalla yhteen ker-
taan. Varo jatkoskohdissa kahta päällekkäistä petsauskertaa, 
koska näin syntyy tummempia kohtia. Jos haluat tummentaa kä-
sittelytulosta, toista petsauskäsittely.  

     
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  Lakkaamaton petsipinta ei kestä voimakkaita pesuaineita ja pyyh-

kimistä. Puhdista pintoja tarvittaessa nihkeällä rätillä tai sienellä 
välttäen voimakasta hankausta ja veden käyttöä. Lakattujen pinto-
jen hoito käytetyn tuotteen mukaan.   

 
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 Puupetsi 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. 
 


