HINNASTO – CONWOY PINTAKÄSITTELYAINEET
Alkaen 1.4.2011 ja kumoa kaikki edelliset hinnastot. Kaikki hinnat vapaasti meidän varastossa ja sis. 23 % alv.
Sähköpostin käyttöä suositellaan tilattaessa. info@conwoy.fi !!
YLEISTÄ AINEIDEN KÄYTÖSTÄ
VAROITUS ÖLJYJÄ KÄYTETTÄESSÄ! Lattialämmitysjärjestelmä ja ilmastointia on suljettava ennen öljykäsittelyä lattoilla! Polta tai
upota öljyrievut veteen käytön jälkeen äläkä päästä öljyä valumaan lattian alle itsesyttymisen estämiseksi! Säilytettävä lasten
ulottumattomissa. Ennen puunhoitotuotteiden käyttöä lue tarkoin kyseisten tuotteiden käyttöohjeet ja mahdolliset varoitustekstit.
Tuotteita käytetään puupinnoille sisätiloissa .
RIITTOISUUS: Tuotteiden riittoisuus on laskettu keskiarvona hiotulle mäntypuulle. Riittoisuuteen vaikuttavat ratkaisevasti puun huokoisuus, kosteus,
tiheys, halkeamat jne. KUIVUMISAJAT: Kaikki kuivumisajat on ilmoitettu keskiarvoina 18-22°C:n huonelämpötilassa kuivuvalle mäntypuulle, ilman
suhteellisen kosteuden ollessa alle 50%. Kuivumisaikaan vaikuttavat merkittävästi myös mm. käytetyn aineen määrä ja kuivaustilan tuuletus.
SÄILYTYS: Säilytä tuotteet lasten ulottumattomissa valolta suojaisessa, kuivassa ja viileässä paikassa. Esim. suopa ei kestä jäätymistä.
ENNEN KÄSITTELYÄ: Käsiteltävien pintojen on oltava hiottuja ja luonnollisesti puhtaita (paneelit ja hirsipinnat höylättyjä). Käsittelyvaiheen lämpötilan
on oltava yli +16°C, suhteellisen ilmankosteuden alle 50%, ja myös itse puun on oltava tarpeeksi lämmin. Pese käsiteltävät pinnat puhdistusaineella ja
anna kuivua kunnolla, vähintään yhden vuorokauden ajan. Lipeä ja kaikki öljyt vaativat ehdottomasti kuivat pinnat. Lipeä vaatii myös äsken hiotun
pinnan. Tuotteet eivät sisällä säilöntäaineita. Tarkista ennen työn aloittamista, että käytettävissäsi on kaikki tarvittavat aineet, työkalut sekä puhdistus- ja
suojavälineet. Kaikki tuotteet on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Varaa aikaa tarpeeksi! Suojakäsineiden käyttö suositeltavaa.
KÄSITTELYN JÄLKEEN: Varmista, että kaikki pinnat ovat kuivia ennen niiden käyttöönottoa (kuivumisaika 1-5 vuorokautta käytetystä aineesta
riippuen). Älä koskaan kaada aineita käyttö-astiasta takaisin tölkkeihin. Öljyjen käytön jälkeen polta kaikki rievut tai kuivata ne suoriksi ripustettuina.
Muiden aineiden käyttövälineet pestään vedellä. Noudata aina käyttämäsi aineen hoito-ohjeita. Esim. öljyt vaativat säännöllisin välein pesun Suovalla.

ESIKÄSITTELY: Lipeä

LIPEÄ – Lipeäseos havupuupinnoille
Sisätiloissa uuteen, hiottuun havupuuhun (mänty,
kuusi). Estää kellastumista. Antaa vaalean sävyn ja
vahvistaa puun kuviointia. Tummentaa ja korostaa
sydänpuun syyt ja oksat. Reaktio kypsyy auringon ja
valon avulla 2-8 viikossa.
Riittoisuus: 8-10 m²/ litra / käsittely. Havupuulattioille:
9 m²/ litra ja kahta käsittelykerta.

Koodi: 602010 Määrä: 1 litra Hinta: 22,90 €
Koodi: 602050 Määrä: 5 litra Hinta: 69,70 €
Korkea laatuisia lipeäpensseleitä
Koodi: 600120 Leveys: 120 mm Hinta: 11,90 €

Käyttöohje:
1. Puun on oltava hiottu, täysin puhdas ja kuiva. Sekoita huolellisesti ja
kaada toiseen astiaan. Vihertävää sävyä saattaa esiintyä mutta se
heikkenee ajan myötä. Sekoita myös työn aikana. Käytä suojakäsineitä ja
-laseja.
2. Levitä tasainen runsas kerros keinokuitusiveltimellä puun pituussuuntaan.
3. Uusi käsittely 6 - 8 t kuluttua ja anna kuivua vähintään 10 t. (Jos
kertakäsittely, käytä erittäin runsaasti Lipeää).
4. Poista kuivumisen jälkeen ylimääräinen kalkki punaisella karhunkielellä tai
Puhdistusaineella. Imuroi/lakaise kalkki pois.
5. Lipeöity pinta vaatii aina jälkikäsittelyn esim. Mestarinöljyllä tai jos rasitus
on vähäinen, Suopakäsittelyllä.
Syöpymisvaara (R34). Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältä aineen
joutumista hengityselimiin, iholle ja silmiin (S24/25). Jos ainetta joutuu
silmiin, huuhtele välittömästi vedellä ja ota yhteys lääkäriin (S26). Käytä
suojakäsineitä ja -laseja/kasvosuojainta työn aikana (S36/37/39).
Tapaturman tai pahoinvoinnin sattuessa on hakeuduttava viipymättä
lääkärin hoitoon; näytä etiketti lääkärille (S45). Laita tyhjä pakkaus
jätekeräykseen. Hävitä tuotejäänteet paikallisten määräysten mukaisesti.
Sisältö: natriumhydroksidi <5%, kalkki, pigmentit, vesi. Suojattava
jäätymiseltä.

PINTAKÄSITTELY:
Käyttöohje:
1. Puun on oltava hiottu, puhdas, rasvaton ja ehdottoman kuiva. (Puun
Luonnollinen tai Valkoinen
kosteus enintään 14%, öljyn ja huoneen lämpötila vähintään 18°C).
Soveltuu käsittelemättömälle, lipeöidylle tai petsatulle puulle
Ravista tölkkiä ja sekoita Valkoinen öljy huolellisesti ennen käyttöä.
sekä korkille. Suojaa kulumiselta, lialta ja kosteudelta kaikki
Levitä öljyä pensselillä tai rullalla tasaisen peittävä kerros (80-100
sisätilojen puupinnat kuten lattiat, portaikot ja huonekalut. Ei
ml/m2).
sisällä formaldehydiä. Puun huokosiin imeytyvä, sitkeän
2. Anna öljyn imeytyä puuhun ja lisää öljyä kuiviin paikkoihin 15-30 min.
elastinen, kovettuva, hengittävä ja antistaattinen hyvän
kuluessa. Kiillota jäljelle jäänyt öljy välittömästi kuivaksi joko käsin
rasituksensietokyvyn omaava kasviöljypitoinen jaloste
karhunkielisienellä tai kiillotuskoneella. Pyyhi ylimääräinen öljy tarkoin
Riittoisuus: 8-16 m² / litra.
pois puuvillarievuilla. Pintaan ei saa jäädä öljyä eikä pinta saa vaikuttaa
Lattioille: ensimmäinen käsittely noin 12 m²/ litra, toinen
märältä. Kuivakiillota pinta vielä n. 6 tunnin kuluttua punaisella
käsittely noin 20 m²/ litra.
karhunkielellä, käsin tai lattianhoitokoneella.
3. Käsittele lattiapinnat kaksi kertaa! Öljytty pinta kestää kevyttä
Sävy: Luonnollinen
kosketusta/kulkemista 12 t kuluttua käsittelystä ja se voidaan tällöin
Koodi: 609110 Määrä: 1 litra Hinta: 39,50 €
suojata esim. aaltopahvilla. Varsinainen kovettuminen kestää n.36 t,
Koodi: 609125 Määrä: 2,5 litra Hinta: 90,50 €
jona aikana pinta ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.
Koodi: 609150 Määrä: 5 litra Hinta: 156,- €
4. Mestarinöljyllä käsitellyn pinnan hoitoon käytä Suopaa sekä
Sävy: Valkoinen
lisäöljyämiseen Puhdistusainetta ja Hoitoöljyä.
Koodi: 609210 Määrä: 1 litra Hinta: 39,50 €
VAROITUS! Lattialämmitysjärjestelmä ja ilmastointia on suljettava
Koodi: 609225 Määrä: 2,5 litra Hinta: 90,50 €
ennen öljykäsittelyä lattoilla! Polta tai upota rievut veteen käytön
jälkeen äläkä päästä öljyä valumaan lattian alle itsesyttymisen
Koodi: 609250 Määrä: 5 litra Hinta: 156,- €
estämiseksi! Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Laita tyhjä pakkaus
jätekeräykseen. Hävitä tuotejäänteet paikallisten määräysten
mukaisesti. Sisältö: kasviperäiset öljyaineosat, isoparafiini,
kuivausaineet (ei sisällä lyijyä). Valkoinen öljy titaanidioxidiä. Kuivaainepitoisuus noin 57%.

MESTARINÖLJY

HOITO:
Käyttöohje:
1. Ensimmäinen pesu: Sekoita veteen
Luonnollinen tai Valkoinen
1:10. Pese puun pituussuunnassa mopilla. Pyyhi ylimääräinen
Öljykäsiteltyjen pintojen puhdistukseen ja hoitoon. Luonnollinen
neste pois. Anna kuivua ja toista käsittely.
tummille pinnoille ja Valkoinen vaaleille pinnoille.
2. Normaali pesu: Sekoita veteen 1:20. Pese puun
Riittoisuus: 20-40 m²/ litra.
pituussuunnassa mopilla. Käytä 2 astiaa; toinen seokselle ja
Sävy: Luonnollinen
toinen huuhteluvedelle. Vaikeisiin tahroihin sekä suursiivoukseen
Koodi: 603010 Määrä: 1 litra Hinta: 19,40 €
käytä Puhdistusainetta ja uusia pinnan Suovalla. Imurointi tai
Koodi: 603025 Määrä: 2,5 litra Hinta: 36,40 €
lakaisu normaalisti.
Koodi: 603050 Määrä: 5 litra Hinta: 64,30 €
Tyhjä pakkaus laitetaan jätekeräykseen. Säilytettävä lasten
Sävy: Valkoinen
ulottumattomissa. Sisältää: Kookos/soijasuopa, titaanidioksiidi
Koodi: 603110 Määrä: 1 litra Hinta: 19,40 €
(Valkoinen), sidosaine, vesipohjainen. Suojattava jäätymiseltä.

SUOPA

Koodi: 603125 Määrä: 2,5 litra Hinta: 36,40 €

PUHDISTUS JA LISÄÄÖLJYÄMINEN:
Käyttöohje:
1. Sekoitussuhde 1-5 dl/10 l lämmintä vettä likaisuudesta riippuen.
Puhdistaa tehokkaasti likaantuneet sisä- ja ulkopuupinnat, myös
Kostuta pinta ja anna vaikuttaa n. 5 min. Pese karhunkielellä tai
öljytyt ja lakatut. Pesee pois myös kalkkia Lipeäkäsittelyn jälkeen.
mopilla. Huuhteluvedelle erillinen astia. Älä käytä tiivistettä
Käytettävä ennen öljytyn pinnan uutta öljykäsittelyä.
laimentamattomana. Käytä lattiapinnoille vettä niukasti. Pinnan on
Riittoisuus: 100-200 m²/ tiivistelitra.
oltava kuiva ennen jälkikäsittelyä.
2. Suojaamaton tai Suovalla käsitelty puu puhdistuu huokosia
Koodi: 604010 Määrä: 1 litra Hinta: 29,10 €
myöten ja vaatii uuden suojakäsittelyn Suovalla. Pese öljytyt
Koodi: 604026 Määrä: 2,5 litra Hinta: 52,90 €
pinnat kaksi kertaa ennen uutta öljykäsittelyä Hoitoöljyllä. Sisältö:
tensiidi, sidosaine, karbamidi. Vesipohjainen. Laita tyhjä pakkaus
jätekeräykseen. Hävitä tuotejäänteet paikallisten määräysten
mukaisesti. Suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa

PUHDISTUSAINE

HOITOÖLJY
Luonnollinen tai Valkoinen
Soveltuu kaikille öljykäsitellyille puupinnoille. Vahvistaa ja hoitaa
pintaa säännöllisesti käytettynä. Puulattioiden käsittely Hoitoöljyllä
rasituksesta riippuen 1-2 kertaa vuodessa, helpottaa lattian
puhtaanapitoa ja hoitoa sekä pitää lattian hyvännäköisenä.
Riittoisuus: noin 30 m²/ litra jo öljytyille pinnoille, noin 10 m²/
litra ei käsitetyille pinnoille.

Sävy: Luonnollinen
Koodi: 609501 Määrä: 1 litra
Koodi: 609502 Määrä: 2,5 litra
Sävy: Valkoinen
Koodi: 609601 Määrä: 1 litra
Koodi: 609602 Määrä: 2,5 litra

Hinta: 28,10 €
Hinta: 52,50 €
Hinta: 28,10 €
Hinta: 52,50 €

Käyttöohje:
1. Pese lattia kaksi kertaa Puhdistusaineella ja anna pinnan
kuivua 4-8 tuntia. Pinnan on oltava täysin kuiva.
2. Ravista astiaa ja sekoita Valkoinen öljy huolellisesti ennen
käyttöä. Levitä öljyä rievulla lattialle ohueksi kerrokseksi. Imeytä
öljy joko käsin valkoisella karhunkielisienellä tai
lattiankiillotuskoneella.
3. Pintaan ei saa jäädä öljyä eikä se saa vaikuttaa märältä.
4. Lattialla voi kulkea n. 4 tunnin kuluttua kiillotuksesta.
Varsinainen kovettuminen kestää 24 tuntia, jona aikana lattia on
suojattava mahdollisimman hyvin erityisesti vedeltä.
VAROITUS! Polta tai upota rievut veteen käytön jälkeen äläkä
päästä öljyä valumaan lattian alle itsesyttymisen estämiseksi!
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Laita tyhjä pakkaus
jätekeräykseen. Hävitä tuotejäänteet paikallisten määräysten
mukaisesti. Sisältö: kasviperäiset öljyaineosat, isoparafiini,
kuivausaineet (ei sisällä lyijyä) ja pigmentit (Valkoinen).

PANEELIEN JA HIRSIPINTOJEN VALKAISUUN:
Käsittelemättömille sisätilojen puupinnoille. HUOM! Ei puulattioille.
Puhdista vanha pinta Puhdistusaineella ja anna kuivua vähintään
Puuhun imeytyvä vesipohjainen valmispetsi, joka vaalentaa
1 t. Sekoita aine hyvin ennen käyttöä. Levitys 2 siveltimellä. Sivele
kellastuneen puun ja säilyttää kauan uuden puun vaaleuden
ensimmäisellä ainetta ohuesti pinnalle ja tasoita toisella hetken
Riittoisuus: 10-12 m²/litra.
kuluttua neste pois pinnasta. Puhdista välineet vedellä. Pinnan
voit myös jälkikäsitellä esim. Valkoisella Hoitoöljyllä. Sis.
Koodi: 605010 Määrä: 0,75 litra Hinta: 40,60 €
vesipohjaista vaha-akryylidispersiota, titaanidioksiidia,
Koodi: 605025 Määrä: 2,5 litra Hinta: 91,- €
ammoniakkia. Suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa

PANEELIVALKOINEN

Tukkupakkaukset: 1 litra = 6 kpl/laatikko, 2,5 litra = 4 kpl/laatikko, 5 litra = 4 kpl/laatikko.

Ky Conwoy Kb
Rinnetie 3, 02730 ESPOO
Puh: 0500 363213
Sähköposti: info@conwoy.fi - Internet: www.conwoy.fi

