
 
 

 
1  ciąg dalszy na następnej stronie 

DS 561 
PUUPOHJA 

11 07.04.2020 Grunt alkidowy 
 

CHARAKTERYSTYKA 
 
ZASTOSOWANIE 
 

 
Podkład alkidowy do drewna, płyt wiórowych i podobnych powierzchni 
eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń. 
Gruntowanie ścian zewnętrznych, drzwi itp. powierzchni drewnianych na 
zewnątrz, jeśli mają być malowane farbami akrylowymi, alkidowymi lub olejnymi.  

  

DANE TECHNICZNE  

 
Zawartość substancji stałych 

 
ok. 63% obj. 
 

Lotne związki organiczne (VOC) EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 300 g/l.  VOC produktu: max 300 g/l. 
 
Gęstość 

 
ok. 1,4 g/ml 
 

Zużycie praktyczne  
 

8 – 10 m2/l 
 

Czas schnięcia w temp. 23oC/50% 
wilgotności wzgl. 

 

- suche na dotyk 
- do przemalowania 
 

po 6 godz.  
po 16 godz. 
Czas schnięcia może się wydłużać gdy temperatura otaczającego powietrza 
jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.  
 
Jeśli warstwą nawierzchniową na powierzchnie pomalowane PUUPOHJA 
będzie farba dyspersyjna, powierzchnię należy malować zgodnie z instrukcją 
stosowania takiej farby. 
 

Rozcieńczalnik, zmywacz 
 

TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) 

Wykończenie Półmat 
 

Kolory 
 
 
 

Biały  
Można barwić pastami barwiącymi w celu uzyskania jasnych kolorów z karty 
kolorów zewnętrznych. Dokładność odcienia nie jest perfekcyjna.  
 

Opakowania 
(dostępność zależy od kraju) 

Biały: 0,9 l, 2,7 l, 9 l 
 

OZNAKOWANIE 
BEZPIECZEŃŚTWA 

Patrz Karta Charakterystyki 
UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady 
produktu, pył farby, zużyte czyściwo itp. do momentu utylizacji powinny być 
zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym 
dostępem powietrza np. zalane wodą. 
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SPOSÓB STOSOWANIA  
Przygotowanie podłoża  
 

Niemalowane powierzchnie powinny być zabezpieczone tak szybko jak to możliwe. 
Powierzchnie oczyszczone z kurzu, zabrudzeń, odstających włókien i, jeśli zachodzi 
potrzeba,  umyte za pomocą środka czyszczącego do elewacji RENSA FACADE. 
Powierzchnia zabezpieczona bezbarwnym środkiem do zabezpieczania drewna z serii 
WOODEX.  
 
Uprzednio malowane powierzchnie oczyszczone z luźnej i słabo przyczepnej powłoki 
oraz odstających włókien drewna i innych zanieczyszczeń. Następnie zmyte środkiem 
czyszczącym do elewacji RENSA FACADE. Powierzchnie zgniłe i zagrzybione 
wymienione na nowe. Surowe powierzchnie drewniane zagruntowane bezbarwnym 
środkiem do zabezpieczania drewna z serii WOODEX. 
 
Nakładać PUULPOHJA tylko na niezabezpieczone powierzchnie drewniane, 
przygotowane zgodnie z powyższymi wskazówkami. Nie stosować jako warstwę 
nawierzchniową na stare powłoki.  
 
Powierzchnie metalowe oczyszczone z luźnej rdzy, tłuszczu i zabrudzeń 
przeszczotkowane i zagruntowane przy pomocy FERREX.  
 

Nakładanie  Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać.  
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. 
 

Warunki podczas nakładania 
 
 
 
 
 

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. 
Wilgotność względna drewna nie może przekraczać 20% suchej wagi. 
Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa 
niż +5oC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. 
 
 

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak 
również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy 
również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z  powodu niewłaściwego ich użycia. 
Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com. 

 


