FACEAL WOOD HD
-VÄRITÖN PUUNSUOJA-

EDUT
Antaa erinomaisen suojan likaantumista vastaan.
Helpottaa puupintojen puhdistamista.
Vähentää merkittävästi kosteuden imeytymistä
puuhun.
Lisää pintojen elinikää.
Vähentää merkittävästi puhdistuskemikaalien käyttöä.
Käyttövalmis ja helppo käyttää.

SOVELLUSALUEET

TUOTEKUVAUS
Faceal Wood on uudenlainen nanoteknologiaan
perustuva, käsittelemättömän tai uuden puupinnan
hydro- ja oleofobinen suoja-aine. Tuote soveltuu
kaikkiin pysty- ja vaakapintoihin sisätiloissa sekä
pystypintoihin ulkotiloissa. Vaikutus perustuu
vesiliukoisiin fluorattuihin akryyli- kopolymeereihin.

OMINAISUUDET
Faceal Wood hidastaa puun ikääntymistä, helpottaa
ylläpitoa säilyttäen puun uuden ja puhtaan ilmeen
kauemmin. Kuivuttuaan suoja-aine on täysin väritön.
Faceal Wood tunkeutuu puun syihin muuttaen
suojatun pinnan vettä, rasvaa ja muita likoja hylkiväksi.
Suojaus ei muuta puun hengittävyyttä tai luonnollista
ulkonäköä.
Ei sisällä öljypohjaisia liuottimia tai silikoneja. Pinnan
kitkaominaisuus ei muutu.
Tuote on liuotteeton, palamaton ja myrkytön
eikä muuta tilojen paloluokitusta.
Pinnan kitkaominaisuus ei muutu.
Tuote on liuotevapaa, palamaton ja myrkytön
eikä muuta tilojen paloluokitusta.

FACEAL Wood sopii käsittelemättömille tai uudistetuille
puupinnoille, pysty ja vaakapinnat sisätiloissa,
kuten lauteet, puupaneloinnit, hyllyt, huonekalut ja
lattiat.

POHJATYÖT
Suojattavan pinnan puhtaus on varmistettava aina
ennen aineen levitystä. Pohjatöiden menetelmä riippuu
suojattavan puupinnan tilasta. Likaiset pinnat pestään
puhtaiksi kaikesta liasta joko kuumapainepesurilla tai
lämpöisellä vedellä ja soveltuvalla puhdistusaineella.
Puhdistusaineet valitaan kohteen mukaan. Myös uudet
pinnat tulee pestä puhtaaksi pölystä.
Tarvittaessa pinnat voidaan uudistaa hiomalla, jonka
jälkeen syntyvä pöly tulee pestä pois.
Ei sovellu lakatuille tai vahatuille pinnoille.

MENEKKI
Menekki riippuu pinnan huokoisuudesta.
Keskiarvo 6-8m2/litra

KUIVUMISAIKA
Pintakuiva 2-4 h + 20 °C
Käyttövalmis 24 h + 20 °C
Pintoja ei saa kastella ennen sitä.
Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa 5-7
vrk kuluttua.

FACEAL WOOD
SUOJATUN PINNAN HOITO
Faceal-suojattujen pintojen puhdistamiseen riittää
useimmiten lämmin vesi ja mikrokuituinen
siivousväline. Rasvalikaa voidaan pestä pois emäksisellä
puhdistusaineella ohjeen mukaan.

VÄRI
Nesteenä kermainen.
Kuivuessaan tuote on väritön eikä muuta pinnan
ulkonäköä.

KÄYTTÖOHJE
Suojattava pinta on puhdistettava kaikesta liasta ja
pölystä ennen suojausta.
Jos kyseessä on vanha käsittelemätön puupinta,
suosittelemme Faceal Wood Revitalizeria
puhdistukseen.
Tarpeen mukaan pinta voidaan myös hioa hienolla
hiekkapaperilla parhaan mahdollisen tuloksen
saavuttamiseksi.
Suojattavan pinnan on oltava pintakuiva ja pinnan
lämpötila + 5 °C – + 40 °C.
Tuotetta ei ohenneta.
Tuote on sekoitettava hyvin ennen levitystä.
Levitys siveltimellä tai telaamalla.
Ainetta levitetään tasaisesti puun syiden suuntaan
kunnes pinta on kylläinen, jättämättä kuitenkaan
lammikoita.
Tehdään 2 kerrosta, toinen kerros levitetään
ensimmäisen ollessa vielä nihkeä.
Työvälineet tulee puhdistaa välittömästi työn loputtua
runsaalla vedellä.
Suosittelemme aina koealueen tekemistä, erityisesti jos
kyseessä on öljyinen puu, eksoottinen puu, tammi,
pähkinä tai palosuojattu puu.
Ei sovellu lakatuille tai vahatuille puupinnoille.
Pintakuiva 2-4 h + 20 °C.
Kemiallisesti vahva 5-7 vrk:n jälkeen.
Vältettävä veden käyttöä tuoreella pinnalla.
Suojauksen jälkeen ylijäänyttä suoja-ainetta ei saa
sekoittaa käyttämättömän aineen sekaan, vaan se tulee
säilyttää erillisessä suljetussa astiassa.

VARASTOINTI
Säilyvyys + 50 C – + 300 C
avaamattomassa astiassa 12 kk.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ainetta ei ole luokiteltu haitalliseksi, mutta
suosittelemme asianmukaisten suojavälineiden
käyttöä.
HENGITYS:
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta työn aikana.
Ruiskutettaessa käytettävä asianmukaista
hengityssuojainta.
SILMIEN SUOJAUS:
Käytettävä asianmukaisia silmäsuojia, jos roiskevaara.
KÄSIEN SUOJAUS:
Käytettävä suojakäsineitä.
IHON SUOJAUS:
Ei erityistä suojavaatetusta.
NIELEMINEN:
Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin.
Lisätiedot käyttöturvatiedotteessa

LISÄTIETOJA:
www.pintasuojaus.com

Lisätietoja:
uudenmaan@pintasuojaus.com • UUDENMAAN PINTASUOJAUS KY • Naarkoskentie 9, 07560 Pukkila

