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Päiväys: 25.7.2007 
 
 
KOVAPUUÖLJY No. 123 Liuotteeton 
 
 
Liuotteeton, läpikuultava ja täysin ohentamaton kovapuuöljy puulattioille ja muille puupinnoille. 
Kovapuuöljy soveltuu parhaiten rasituksen alaisille puulattioille ja muille vastaaville pinnoille. Käy 
myös imukykyisten puupintojen pohjustukseen, työtasoille, erilaisten puujalosteiden ja korkin 
käsittelyyn. 
 

 Helppo työstää 
 Helppo uudistaa 
 Kestää hyvin rasitusta 
 Tasaa pinnan erilaisen imukyvyn esim. lämpökäsiteltypuu 
 Testattu DIN EN 71 osa 3, lelujen turvallisuus 
 Testattu DIN 53160, hien- ja syljen kestävyys 

 
 
Käyttö:  

 Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, tasainen, imukykyinen, puhdas, rasvaton, kemiallisesti 
neutraali ja ilman läpilyöviä aineita. 

 Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. 
 Ei saa käyttää alle +10 °C 
 Voidaan työstää, telalla, huopalastalla tai siveltimellä, suositeltavaa olisi käyttää 

lattianhoitokonetta. Levitetään ohuelti ja tasaisesti. 
 Imeytymätön öljy poistetaan kokonaan 30 min. aikana. 
 Mahdollista sävyttää Auron sävytyspastalla no. 150, max. 10%.  

 
 
Riittoisuus: 

 20 m2/l esim. pyökki, mänty, kuusi, koivu  
 12 m2/l esim. leppä, kirsikka, lämpökäsiteltypuu 
 50 m2/l esim. tammi, vaahtera, saarni   
 33 m2/l esim. korkki 
 Toinen käsittelykerta 0,01 l/m2 (100 m2/l) kaikille puupinnoille. 

 
 
Vinkit: 

 Värisävy: tuo puunsyyt esille ja pinta on kevyesti hunajasävyinen. 
 Mahdollista työstää uudelleen 24 h jälkeen. 

(Normaaliolosuhteissa: +20 Cº ilmankosteus 60 %.) 
 Lopullinen kestävyys 2 – 4 viikon kuluttua, siihen asti rasitettava varoen. 
 Työvälineet puhdistetaan Auro kasviohenteella no. 191 ja pestään sen jälkeen Auron 

kasvissaippualla no. 411 
 Säilyy avaamattomana vähintään 24 kuukautta. 

 
 
Koostumus: 

 Pellavaöljy, vernissa-, risiini-, puu- ja saffloröljy-standöljy, sekä lyijytön kuivike. 
 Luonnonmaalit eivät ole täysin hajuttomia eivätkä päästövapaita. 
 Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille. 
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Huomioitavaa: 

 Kuivuvat öljyt voivat aiheuttaa itsesyttymisvaaran. Rievut on laitettava veteen tai levitettävä 
suorana yksitellen kuivumaan. Ei saa laittaa myttyyn. 

 Vain kuivatut jätteet voidaan laittaa kotitalousjätteisiin. 
 Säilytettävä lasten ulottumattomissa; kylmässä, mutta pakkaselta suojattuna. 
 Pakkausmateriaali läkkipelti. Voidaan viedä peltikierrätykseen, jos sisältö on täysin 

kuivunut. 
 

 
 
Valmistaja: 
AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de 
 
 
Maahantuoja: 
Pajutex Oy, tel. +358 9 8512101, www.auro.fi 
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