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TUOTTEEN KUVAUS: 
 
Gard Classic on perinteinen liuotinpohjainen pellavaöljypohjainen puu-öljy, joka on tarkoitettu uuden, 
käsittelemättömän, sekä painekyllästetyn ja aiemmin öljytyn puun käsittelyyn ulkona. Tuote tunkeutuu 
syvälle puuhun ja suojaa alustaa kuivumiselta ja halkeilulta sekä estää sinertymistä, levien ja homeen 
kasvua. Esimerkiksi puuparvekkeilla, terasseilla, julkisivuilla, puusepäntöissä, huonekaluissa, aidoissa, 
veneissä jne. 
 
Kosteuden tunkeutuminen ja sitä kautta kohonnut puuraaka-aineen kosteuspitoisuus on suurin syy 
puupintojen vaurioitumiseen ulkona. Öljyn tehtävänä on tunkeutua syvälle puuhun ja eliminoida veden 
tunkeutumismahdollisuus. Sen tulee sisältää myös puuta suojaavia lisäaineita tämän suojan 
vahvistamiseksi entisestään. Gard Classic täyttää nämä vaatimukset ja tarjoaa perustan kestävälle ja 
vettä hylkivälle pinnalle. Kaikki öljykäsittelyt on katsottava huoltomaalauksiksi, jotka on toistettava 
säännöllisin väliajoin. Ainakin joka kevät, mutta ainakin yhtä tärkeää syksyllä.   
 
 
 
KÄYTTÖOHJEET 
Ennen maalausta 
Aloita aina lukemalla purkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät 
työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita 
maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista. 
Myös ilman ja pinnan lämpötilalla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on 
kylmempi kuin +5°C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä, teräsharjattu ja/tai hiottu. 
Poista irtonainen, huokoinen ja lahonnut puu ja puukuitu. 
Pese aiemmin maalatut pinnat julkisivu- ja homepuhdistusaineella ja huuhtele vedellä. 
Jos pinta on homeentunut, se on käsiteltävä sopivalla desinfiointiaineella. 
 
Maalaus 
Käytä öljyn levittämiseen sopivaa sivellintä. Maalaa 2-3 lautaa kerrallaan. 
Öljyn tulee tunkeutua hyvin puuhun muodostamatta kalvoa. Vältä kiiltäviä kohtia oksissa ja 
kyllästetyssä puussa pyyhkimällä muutaman minuutin kuluttua liinalla, joka on kostutettu 
hyvin alifaattisella/lakkabensiinillä. Öljy ei saa muodostaa kerrosta puupinnan päälle, vaan 
sen tulee tunkeutua siihen kokonaan. 
Ole erityisen varovainen saumojen ja päätypuun kanssa. Jotta puu tunkeutuu 
mahdollisimman hyvin päätypuuhun, puu voidaan laittaa/upottaa öljyämpäriin muutaman 
minuutin ajan uuden asennuksen yhteydessä. 
 
Maalauksen jälkeen 
Kuivaa työkalut huolellisesti ennen puhdistamista lakkabensiinillä. Sulje purkki tiiviisti 
käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä öljyjäämiä ei saa kaataa 
viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Syynä on, että se vaikeuttaa 
puhdistamon puhdistusprosessia. Suojelemme ympäristöä. 

mailto:order@hagmansnordic.com


Gard Classic 
TEKNINEN TUOTESELOSTE 2022-10-12 Sivu 1/2 

Hagmans Nordic AB 
Box 112, 511 10 Fritsla 
Telefon: +4632018900 
order@hagmansnordic.com 

Version: 2022-10-12 14:46 

 

 

HUOM ! Puu-öljyyn kastetut rätit voivat syttyä itsestään ja siksi ne on tehtävä vaarattomaksi 
asettamalla ne veteen tai sytyttämällä ne tuleen. 
 
Huolto 
Käytä pinnan puhdistamiseen vettä ja sopivaa pesuainetta. Huuhtele tavallisella 
puutarhaletkulla. 
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