
Kalkiton puulipeä
Hiottujen havupuulattioiden, paneelien ja huonekalujen esikäsittelyyn 
ennen pinnan sävyttämistä ja viimeistelyä.

Kalkittoman Gammeldags Puulipeän käyttö pinnan esival-
mistelussa mahdollistaa puun voimakkaamman ja tasai-
semman värjäytymisen sekä kovemman ja kestävämmän 
pinnan. Lipeää käytetään yhdessä värillisen öljyn, Osmo- 
Öljypetsin, -Öljyvahan ja/tai -Puuvahan kanssa.
   Kalkiton puulipeä on nopeaa levittää ja helppoa käsitellä. 
Koska tuote ei sisällä kalkkia, ei kuivuneen pinnan hiertä-
mistä tai hiomista ennen varsinaista pintakäsittelyä tarvita. 
   Tärkeää. Pinnan lipeäkäsittely on vain esikäsittely. Katso 
erillinen tuotekohtainen työohje viimeistelyssä käytettäville 
tuotteille ennen käsittelyn aloittamista.

Riittävyys
1 litra riittää 6–8 m2:n käsittelyyn. Lipeän menekkiin vaikut-
tavat pinnan hionta, puun ikä ja puulaji. 
   Huom. Lipeöinti lisää viimeistelyssä käytettävän tuotteen 
menekkiä, mutta antaa erittäin kauniin lopputuloksen.

Työvälineet
Muoviämpäri, keinokuitusivellin/ulkosivellin tai perlon-tela, 
suojakäsineet ja suojalasit.

Koekäsittely
Puulaji, pinnan kunto, lattian lämpötila ja kosteus vaikutta-
vat lopputulokseen. Pinnan käsittely kalkittomalla lipeällä 
voi antaa erilaisen lopputuloksen puulajista ja sen alkupe-
rästä riippuen. Tee halutun lopputuloksen ja arvioidun me-
nekin varmistamiseksi koekäsittely sekä pinnan viimeistely 
ensin pienelle pinta-alalle, ennen koko alan käsittelyä.

Pinnan valmistelu
1. Lattian ja huoneen lämpötilan tulee olla vähintään 20 °C 

käsittelyn ja kuivumisen aikana. Alhaisemmassa lämpö- 
tilassa ja/tai korkeassa ilmankosteudessa tarvittava 
kuivumisaika pidentyy.

2. Hio sekä uudet että vanhat puupinnat huolellisesti 
paperikarkeutta asteittain keventäen, kunnes pääset 
havupuupinnoille (mänty, kuusi, lehtikuusi) sopivaan 
viimeistelyhiontakarkeuteen P100. Kun pinta on hiottu 
sileäksi ja tasaiseksi, imuroi tai pyyhi kuivalla liinalla 
kaikki hiontapöly pois pinnalta. 

Käsittely
1. Kaada koko lipeäastian sisältö muoviämpäriin ja sekoita. 

Jos pinnan käsittelyyn tarvitaan useampi kuin yksi astia, 
on kaikki tarvittava lipeä kaadettava samaan muoviäm-
päriin. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet 
lipeää.

2. Levitä liuos tasaisesti puun syysuuntaisin vedoin 
käyttäen harjassivellintä tai perlon-telaa. Työskentele 
järjestelmällisesti levittäen lipeää puukappaleen tai lat-
tian päästä päähän (seinästä seinään), ennen siirtymistä 
eteenpäin. Älä lopeta työskentelyä ennen kuin koko pin-
ta on käsitelty. Pese työvälineet vedellä käytön jälkeen.

3. Anna kuivua vähintään 24 tuntia. Lattian kosteussuhde 
ei saa olla yli 10 % ennen pintakäsittelyä.

4. Pinta on nyt valmis sävytettäväksi ja viimeisteltäväksi.
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