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Orient Kinesisk Träolja 
 
 

TUOTTEEN KUVAUS: 
Orient Kinesisk Träolja on klassinen liuotinpohjainen kiinalainen puuöljy (tung tree oil) joka 
on tarkoitettu uuden, käsittelemättömän, sekä painekyllästetyn ja aiemmin öljytyn puun 
käsittelyyn ulkona. Kiinalaista puuöljyä on käytetty kautta aikoja suojaamaan puuta 
kosteudelta. Öljyn hienot ominaisuudet saavutetaan sillä, että molekyylit ovat huomattavasti 
pienempiä kuin muiden kasviöljyjen. Jolloin se tunkeutuu syvemmälle ja paremmin hylkii 
vettä.  
Soveltuu kaiken puun, myös rasvaisten eksoottisten puun säänsuojakäsittelyyn. Esimerkiksi 
puuparvekkeille, terasseille, julkisivuille, puusepäntöihin, puutarhakalusteisiin, aitoihin, 
veneisiin jne. Soveltuu sekä alkukäsittelyyn että huoltoon. 
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. 
Orient Kinesisk Träolja täyttää nämä vaatimukset täysin ja tarjoaa perustuksen 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 julkisivupuhdistusaineella ja huuhtele vedellä. 
Jos pinta on homehtunut, se on käsiteltävä sopivalla desinfiointiaineella. 
 
Maalaus 
Alustan tulee olla kuiva. Sekoita öljy hyvin pohjasta alkaen ennen öljyämistä. Levitä 
siveltimellä, upottamalla tai rätillä, kunnes puu on kyllästynyt. Odota noin 20 minuuttia ja 
pyyhi sitten ylimääräinen öljy pois rätillä tai sienellä. Puuöljyn tulee tunkeutua alustaan, ei 
muodostaa kalvoa päälle. Muista, ettei maalata suorassa auringonpaisteessa tai jos 
lämpötila on yli +5°C. Käsittely toistetaan tarvittaessa, kun pinta alkaa kuivua. Aurinkoiset 
sivut ja kylläinen puu on ehkä öljyttävä useita kertoja vuodessa. Kiinalainen puuöljy ei 
sovellu perusöljyksi, koska sillä on korkea kiintoainepitoisuus. 
 
Vinkki: Jos pinta tuntuu tahmealta muutaman päivän kuluttua, voit sen jälkeen kostuttaa 
pinnan teollisuusbensiinillä (alifaattinen teollisuusbensiini) ja pyyhkiä ylimääräisen pois. 
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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.  
HUOMIO! Puuöljyyn kastetut rätit voivat syttyä itsestään ja siksi ne on tehtävä 
vaarattomaksi asettamalla ne veteen tai sytyttämällä ne tuleen. 
 
Huolto 
Käytä pinnan puhdistamiseen vettä ja pesuainetta. Huuhtele tavallisella puutarhaletkulla. 
 

mailto:order@hagmansnordic.com

	TUOTTEEN KUVAUS:
	KÄYTTÖOHJEET


