
KÄYTTÖOHJEET
MUISTA

Terassin pinnan tulee olla kuiva. Anna uuden painekylläs-
tetyn laudan kuivua muutamia viikkoja. Levitä puunsuoja, 
kun lämpötila on +5 °C – +30 °C välillä. Vältä käsittelemästä 
terassia voimakkaalla auringonpaisteella tai kun sateen 
todennäköisyys seuraavan vuorokauden aikana on suuri. 
Pyyhi mahdolliset roiskeet pois märällä rievulla.

VALMISTELUT

Premium Terassi Puunsuoja on levitettävä täysin puhtaalle 
puupinnalle. Puhdista terassi huolellisesti Esipesulla öljyn, 
maalin, rasvan ja lian poistamiseksi. Poista mahdolliset 
puhdistusjäämät hiomalla. Uusi puupinta puhdistetaan 
kevyesti harjaamalla. Vanhempi puupinta puhdistetaan 
emäksisellä puhdistusaineella ja harjalla, tarvittaessa 
terassipesurilla. Suojaa KAIKKI viereiset pinnat roiskeilta 
(erityisesti lasi ja alumiini). Käytä käsineitä ja suojalaseja. 

VAIHE 1 - POHJUSTUS 

Levitä runsaasti Premium Terassi Puunsuojaa, sivele se 
huolellisesti koko pinnalle ja anna imeytyä puuhun. 
Anna kuivua vähintään 2 tuntia. Levitä sen jälkeen 
toinen kerros ja anna sen kuivua vähintään 4 tuntia. 

VAIHE 2 – SUOJAUS, ENSIMMÄINEN KAUSI

Levitä runsaasti Premium Terassi Pintasuojaa. Anna 
sen imeytyä puuhun noin 3–5 minuuttia. Levitä aine 
pintaan siveltimellä niin, että puu kyllästyy.

VAIHE 2 – SUOJAUS, TOINEN KAUSI

Terassi on pintakäsiteltävä uudestaan 10–14 kuukauden 
kuluttua. Käsittely sulkee pinnan, jolloin se kestää vielä 
monta vuotta. Anna aineen kuivua noin 1 tunti, ennen 
kuin kävelet terassilla.

HUOLTO JA VAURIOT

Pidä pinta puhtaana. Käytä Huoltopesuamme tai muuta 
sopivaa ainetta mahdollisen lian, levän ja homeen 
poistamiseen. Likaa ja esimerkiksi leväkasvustoa voi 
esiintyä Sioo:x-tuotteissa varjoisissa kohdissa märkinä 
kausina. Käytä keskikovaa harjaa. Pienet vauriot 
voidaan käsitellä Premium Terassi Pintasuojalla. Suuret 
vauriot tai erityisen alttiit alueet käsitellään levittämäl-
lä niille ensin Premium Terassi Puunsuojaa.

TIETOA MEISTÄ 
Vuonna 1998 toimintansa aloittanut Sioo:x on perusta-
misestaan lähtien tutkinut ja kehittänyt ympäristöy s-
tävällisiä puunsuojatuotteita sekä yksityishenkilöille että 
yrityksille. Tuotteemme perustuvat patentoituun 
pii-kaliumteknologiaan, joka antaa puulle luonnollisen 
ja lyömättömän pitkään kestävän hopeanharmaan 
pinnan. Tutkimus-, tuotanto- ja toimistotilamme 
sijaitsevat Göteborgissa.

TUOTTEEMME: 

Premium Terassi Puunsuoja & Terassi Pintasuoja 

– mm. laitureille, puutarhakalusteille ja ulkoterassien 
puutavaralle.

Premium Paneeli Puunsuoja & Paneeli Pintasuoja – julki-
sivuille, aidoille ja muille pystypinnoille. Saatavana 
myös pigmentoituna.

Premium Teak Puunsuoja & Teak Pintasuoja – veneiden 
teakpinnoille.

Paneeli Puunsuoja Pigmentoitu – julkisivupaneeleille ja 
aidoille sekä muille hienosahatuille pystypinnoille. Nyt 
saatavana kahtena harmaasävynä, harmaanvalkoisena 
ja keskiharmaana.

Huoltopesu – puunsuojatuotteellamme käsitellyn puun 
puhdistukseen.

Esipesu – puuta vahvistava puhdistusaine ennen 
Sioo:x-käsittelyä. Puhdistusaine käsitellyille, voimak-
kaasti likaantuneille ja pintakasvustoa keränneille 
pinnoille

Suojakäsitelty puutavara – korkealaatuinen puutavara 
mm. mittatilausprofiileihin.

Katso lisätietoja käsittelystä ja huollosta sekä inspiraa-
tiota ja neuvoja sivustolta www.sioox.fi

KESTÄVÄT HOPEANHARMAAT PUUPINNAT 
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Sioo Wood Protection AB.  
Maahantuonti ja markkinointi:  
Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17,  
05800 Hyvinkää, Suomi  
Puh. 019-457 4400  
info@rakennuskemia.fi 
www.sioox.fi



PREMIUM TERASSI PUUNSUOJA JA 
PREMIUM TERASSI PINTASUOJA
Terasseille tarkoitettu puunsuojajärjestelmämme 
koostuu pohjustuksesta ja sitä täydentävästä pintakäsit-
telystä. Yhdessä ne tunkeutuvat ja sitoutuvat erityisen 
hyvin puuhun pitäen puupinnat luonnollisen hopean-
harmaina.
Pohjustukseen käytetään Premium Terassi Puunsuojaa. 
Aine tunkeutuu syvälle puun sisään. Kristallisoitues-
saan se vahvistaa ja suojaa puuta jopa 12 vuotta. 
Täydentävään käsittelyyn käytetään Premium Terassi 
Pintasuojaa. Myös tämä aine tunkeutuu syvälle 
puuhun viimeistellen käsittelyn ja muodostaen vettä 
hylkivän pintakerroksen.

MITÄ TUOTTEET SISÄLTÄVÄT? 

Premium Terassi Puunsuoja koostuu piistä, kaliumista, 
luonnollisissa kasviosista ja vedestä. Premium Terassi 
Pintasuoja koostuu piiemulsiosta ja vedestä. Tuotteet 
on hyväksytty standardien EN 46 ja EN 113 mukaisesti.

MITÄ TYÖVÄLINEITÄ TARVITSEN? 

Tarvitset vain astian, siveltimen tai maaliruiskun, 
suojausteippiä, harjan ja rievun. Suojavaatetusta ei 
tarvita. Varo kuitenkin, ettei ainetta roisku silmiin.

KUINKA PALJON PUUNSUOJAA TARVITSEN? 

Premium Terassi Puunsuoja: riittoisuus 2 levityskerralla 
uudelle painekyllästetylle puutavaralle on noin 4–5 m²/l. 
Ensimmäinen levityskerta peittää noin 6–8 m²/l, toinen 
10–12 m²/l. 
Premium Terassi Pintasuoja: riittoisuus uudelle käsittele-
mättömälle puulle on noin 8–10 m²/l levityskertaa 
kohden. Tuotteet myydään 1, 3 ja 5 litran kanistereissa.

KUINKA NOPEASTI PINTA HARMAANTUU? 

Käsitelty puu on aluksi kullanruskea ja hieman 
laikukas. Kovettumis- ja vaalenemisprosessi käyn-
nistyy pinnan joutuessa kosketuksiin veden kanssa ja 
jo 2–4 viikon kuluttua terassi alkaa saada tasaisen ja 
kauniin hopeaharmaan värin. Prosessi jatkuu sen 
jälkeen jopa 1 vuoden.

AINUTLAATUINEN, LUONNOLLINEN 
PUUNSUOJA
Puunsuojatuotteemme ovat vesipohjaisia ja ympäristöy s-   
tävällisiä, ja niiden ainutlaatuinen patentoitu koostumus 
perustuu piihin ja kaliumiin. Koostumuksensa ansiosta 
ainutlaatuiset tuotteemme tunkeutuvat ja sitoutuvat 
erittäin hyvin puuhun. Tästä syystä voit käyttää tuot-
teita kaikille puulajeille, sekä vanhoille että uusille 
pinnoille. Saat terveet ja luonnollisen hopeanharmaat 
puupinnat, jotka kestävät lyömättömän pitkään.

TÄRKEIMMÄT EDUT:

• Puhdas ja pehmeä hopeanharmaa puupinta

• Premium Terassi Puunsuoja kestää jopa 12 vuotta, 
riippuen puulajista ja käytöstä

• Vaatii erittäin vähän huoltoa

• Vahvistaa puupintaa ja suojaa UV-säteilyltä.

• Ehkäisee likaa, hometta, levää ja kevyttä lahoa.

• Tulee ajan myötä halvemmaksi kuin perinteiset 
puunsuojatuotteet

KÄYTTÖALUEET: ulkoterassit, laiturit, uima-altaiden 
reunarakenteet ja puutarhakalusteet ym.

SOVELTUVAT PUULAJIT: painekyllästetty mänty, 
lehtikuusi, jalopuu, punahonka, lämpökäsitelty puu, 
tammi, seetri jne.

VINKKEJÄ PUUTOHTORILTA: 

Puun kestoikä vaihtelee riippuen siitä, 

millainen luontainen lahonsuoja sillä on. 

Sioo:x puunsuoja tunkeutuu kaikkiin 

puulajeihin vahvistaen niiden pintaker-

rosta ja parantaen olennaisesti niiden 

lahonsuojaa. Puulajin ja Sioo:x-suojan 

lisäksi puun kestoikä riippuu puuraken-

teesta, kunnossapidosta ja altistumi-

sesta sään vaikutuksille.


