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Fasad Pohjuste
pohjustepuunsuoja

TUOTETYYPPI

Biosidiasetuksen EU N:o 528/2012 määräysten mukaisesti hyväksytty
puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8). Lupanumero FI-2017-0015.
Fasad Pohjuste on käyttövalmis vesiohenteinen pohjustepuunsuoja puupintojen
pohjustukseen ennen pintakäsittelyä.
Fasad Pohjuste on tarkoitettu kuluttaja- ja ammattikäyttöön puun lahottaja- ja
sinistymäsieniä vastaan käyttöluokissa 2 ja 3 (SFS-EN 335-1). 10 litran pakkauskoko on
tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
Fasad Pohjusteella suojataan puuta, joka on joko jatkuvasti alttiina säälle tai on suojassa
säältä, mutta kastuu usein. Fasad Pohjuste ei sovellu käytettäväksi puuosiin, jotka ovat
kosketuksissa maaperän kanssa ja kastuvat jatkuvasti tai ovat jatkuvassa kosketuksessa
makean tai suolaisen veden kanssa.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 131.

KÄYTTÖ

Ikkunankarmit, ulko-ovet, ulkoverhoilu, lauta- ja hirsirakenteet, aidat, räystäänaluset,
autokatokset yms. käsittelemättömät puunpinnat.
Fasad Pohjusteella pohjustettu puupinta on pintakäsiteltävä mahdollisimman pian,
ennen ensimmäistä sadetta. Pintakäsittelyyn soveltuvat puupintojen ulkomaalaukseen
tarkoitetut vesi- ja liuotinohenteiset puunsuojat, kuullotteet, pohjamaalit, talomaalit sekä
kalustemaalit.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

N. 5 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

Menekki

Käytettävä kokonaismäärä on 80-160 g tuotetta / m², mikä
vastaa riittoisuutta 6,25– 12,5 m²/l.

Tiheys

n. 1 g/ml

Kuivumisaika, +23°C /
50 % RH

Pohjuste ei muodosta kalvoa, joten pinta tuntuu kuivalta heti aineen imeydyttyä pintaan.
Fasad Pohjusteella käsitelty pinta on käsittelykuiva n. 1 tunnin kuluttua ja pintakäsiteltävissä 4-8
tunnin kuluttua.

Välineiden pesu

Haalea vesi ja saippua

Värisävyt

Väritön

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
Käännä
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KÄYTTÖOHJEET
Käsittely

Fasad Pohjuste käytetään ohentamattomana. Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä.
Fasad Pohjuste levitetään puhtaalle ja kuivalle pinnalle pehmeällä siveltimellä, telalla tai
ruiskulla. Pienissä työpajoissa ammattikäytössä Fasad Pohjuste voidaan levittää myös
kastamalla. Käsin tehtävän kastamisen on tapahduttava rajatulla alueella, jossa on vettä
läpäisemätön lattia. Käsitelty puutavara on varastoitava katetussa tilassa, jossa on
talteenottojärjestelmä, tai vettä läpäisemättömällä alustalla. Kun käsittely tapahtuu
rakennuspaikalla, älä saastuta maaperää ja pintavesiä tuotteella. Käsittele tuotetta ja kuivata
äskettäin käsitelty puu paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Säälle altistuva puu on pintakäsiteltävä tarkoitukseen soveltuvalla tuotteella, minimi
kuivakalvonpaksuus 100 µm, mihin päästään 1-3 käsittelykerralla tuotteesta riippuen.
Pintakäsittelyssä noudatetaan käytettävän tuotteen käyttöohjeita. Pintakäsittely on tehtävä
ennen kuin puupinta joutuu sateelle alttiiksi. Pintamaali ei saa sisältää sienten torjuntaan
tarkoitettua triatsolia.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.
Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja pohjusteen lämpötilan olla yli +5 °C ja
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Ensiapu

Jos ainetta on nielty, ei saa oksennuttaa; hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä
pakkaus tai etiketti. Jos ainetta joutuu iholle, pestävä välittömästi runsaalla vedellä. Riisu
saastunut vaatetus. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhtele välittömästi vedellä (mieluiten
silmänpesulaitteella) vähintään 5 minuutin ajan silmäluomia auki pitäen. Poista piilolinssit. Jos
oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon. Hengitys: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos oireet
jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon.

Varotoimenpiteet

Suositellaan suojavaatetuksen ja suojakäsineiden käyttämistä. Ammattikäytössä
suojavaatetusta ja suojakäsineitä tulee käyttää aina. Lisäksi on huolehdittava kasvojen
suojaamisesta.
Älä saastuta elintarvikkeita, ruokailuvälineitä tai pintoja, joiden kanssa elintarvikkeet ovat
kosketuksissa. Pese kädet ja altistunut iho ennen aterioita ja aina käytön jälkeen.
Säilytä turvallisessa paikassa. Tuote ja astia on hävitettävä turvallisesti: älä kaada viemäriin,
älä päästä kemikaalia äläkä työkalujen puhdistuksessa käytettyä vettä viemäreihin, maaperään
tai vesistöihin. Kerää ja hävitä jätevedet paikallisviranomaisten ohjeiden mukaan.
Suojaamattomien henkilöiden ja eläinten pääsy käsitellyille alueille on estettävä 48 tunnin ajan
tai kunnes pinnat ovat kuivia.
3-jodi-2-propynyyli-n-butyylikarbamaatti on karbamaattiyhdiste ja heikko antikoliiniesteraasi. Älä
käytä, jos lääkäri on kehottanut välttämään työskentelyä antikoliiniesteraasien kanssa.

Varastointi

Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa. Ei saa jäätyä

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

