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TUOTEKUVAUS
Kisel on uusi kaksivaiheinen käsittely, joka antaa laadukkaan suojan painekyllästetyille
puupinnoille ulkona. Puunsuoja Kisel sopii esim. terasseille, ulkokalusteille, laitureille, uimaaltaan kansille jne.
Kisel antaa erinomaisen suojan lisäksi myös kauniin hopeanharmaan ulkonäön.
Tuloksena on vastustuskykyinen ja huoltovapaa kaunis hopeanharmaa pinta useaksi
vuodeksi eteenpäin, jolla lisäksi on ylivoimainen home- ja sienisuojaus. Kaunis
hopeanharmaa pinta muodostuu asteittain 1 - 3 kuukauden aikana käsittelyn jälkeen.
Lopullinen hopeansävy on pysyvä.

Hagmans Nordic AB
Förläggarevägen 2
SE-511 72 Fritsla, Sweden
+46 (0)320-189 00, info@hagmansnordic.com

Versio: 2020-02-04

KISEL
Sivu 2/4

TEKNINEN TUOTE-ESITE

TEKNISET TIEDOT:
Vaihe 1 - Esikäsittely / pesu
Käyttöalue

Painekyllästetty puu

Perusaine

Silikaatti

Kuiva-ainepitoisuus

5%

Tiheys

1,02 kg/l

Kuivumisaika

12 h

Riittoisuus

5-10 m²/litra

Vaihe 2 - Kyllästäminen
Käyttöalue

Painekyllästetty puu

Sideaine

Natrium/kaliumsilikaatti

Tiheys

1,10 kg/l

Pölykuiva

1h

Uudelleenkäsittely

2-4 h

Riittoisuus 2 käsittelyä

5-6 m²/litra
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Esikäsittely
Uusi tai vanha, aiemmin käsittelemätön painekyllästetty puu voidaan käsitellä Kiselillä.
Alustan on oltava kuitenkin täysin kuiva, minkä vuoksi uuden painekyllästetyn puun on
annettava kuivua vähintään pari kuukautta ennen käsittelyä! Jotta käsiteltävän pinnan
lopputulos olisi mahdollisemman tasainen, pinta voidaan hioa kevyesti hienolla
hiomapaperilla ennen käsittelyjä.

Käyttö
Vaihe 1 - Kisel / Pesu
Levitetä pesuainetta runsaasti siveltimellä tai telalla. Anna vaikuttaa pinnalla muutaman
minuutin ajan. Harjaa tämän jälkeen pinta, ja huuhtele puhtaalla vedellä. Anna pinnan
kuivua ennen käsittelyn seuraavaa vaihetta.
Vaihe 2 – Kisel / Kyllästäminen
Levitä runsaasti siveltimellä tai telalla kahteen kertaan. Odota vähintään kaksi tuntia
ensimmäisen ja toisen kerroksen välissä. Anna pinnan kuivua vähintään neljä tuntia toisen
käsittelyn jälkeen, tämän jälkeen pinnalla voidaan kävellä. Pinta on epätasaisen läikikäs
heti käsittelyn jälkeen, mutta se kehittyy sään ja tuulen vaikutuksesta kemiallisen
prosessin kautta kauniiksi ja tasaiseksi pinnaksi vaalean hopeanharmaalla sävyllä. Tätä
prosessia voidaan nopeuttaa harjaamalla pinta vedellä.
Kaunis hopeanharmaa pinta muodostuu asteittain auringonvalon vaikutuksesta n. 1 - 3
kuukauden aikana. Jos tuotetta käytetään sisätiloissa tai lasitetuilla pinnoilla, sävy ei kehity
samalla tavalla. Poista mahdollinen vanha puuöljy, tai muu aikaisempi käsittelyaine
kokonaan ennen pintojen käsittelyä. Vaiheen 2 -kyllästyskäsittelyn jälkeen on tuloksena
kaunis pinta, jolla on erinomainen vastustuskyky hometta ja sieniä vastaan.
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KUNNOSSAPITO
Suosittelemme terassin pesemistä kerran vuodessa syksyllä ja talvella muodostuneen lian
ja pudonneiden lehtien poistamiseksi. Pesuaineena voi käyttää Hagmansin Kisel
Pesuainetta. Tuote sisältää silikaattia, ja pidentää näin ollen puun elinikää.

YMPÄRISTÖ
Kisel syövyttää lasia, joten mahdollisesti roiskeille altistuvat lasipinnat on peitettävä
ennen käsittelyn aloittamista. Suojaa myös silmät ja käytä suojakäsineitä käsittelytyön
aikana. Vaikkakin Kisel on täysin myrkytön, nestemäisiä maalijäämiä ei tule kaataa
viemäriin, vaan toimittaa paikalliseen jätteenkeräyspisteeseen.
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