
TALO

VALITSE OIKEAT TUOTTEET TALON ULKOPINNOILLE

Ulkoseinät, ovet ja ikkunat
Valintaopas



TALO

Valitse oikeat 
tuotteet talon 
ulkopinnoille

TALON MAALAUS 
ONNISTUU PARHAITEN, KUN 
SINULLA ON K ÄY TÖSSÄSI 
ASIANMUK AISET JA 
LAADUKK AAT T YÖVÄLINEET, 
MAALAUSKOHTEESEEN 
SOPIVAT TUOTTEET SEK Ä 
HY VÄT OHJEET.

Tästä ulkomaalarin valintaoppaasta 
löydät Tikkurilan asiantuntijoiden 
tuotesuositukset talon julkisivujen, 
ikkunoiden, ovien sekä vuori- ja räystäs-
lautojen pintakäsittelyyn.

Korkealaatuiset tuotteet ja oikein tehty 
pintakäsittely takaavat talosi arvon 
säilymisen. Pidä siis huolta talostasi ja 
suojaa se Tikkurilan huippulaatuisilla 
tuotteilla. Ne kestävät auringonpaistetta, 
sadetta ja lumipyryä vuodesta toiseen.

Tutustu myös Tikkurilan muihin 
valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät 
oikeat tuotteet kaikkien kodin sisä- ja 
ulkopintojen käsittelyyn.

Tartu rohkeasti telaan ja siveltimeen ja 
kaunista kotisi Tikkurilan huippulaatuisil-
la tuotteilla. Ne kestävät aikaa ja elämää.

Valintaoppaan sisältö:
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Mikä 
tuote käy 
mihinkin?
TALON ULKOPINNAT KESTÄVÄT AIKAA JA SÄILYTTÄVÄT ARVONSA 
PITKÄÄN, KUN NE ON KÄSITELTY OIKEILLA TUOTTEILLA JA 
TIKKURILAN MAALAUSOHJEIDEN MUKAISESTI PUU-, BETONI- JA 
RAPPAUSPINNOILLE. 

Puu kannattaa käsitellä mahdollisimman pian asennuksen jälkeen, jolloin maali 
tarttuu parhaiten uuteen vaurioitumattomaan pintaan ja suojaa puuta säärasituksilta.

Öljymaalilla maalatun talon voi huoltomaalata öljymaalilla tai vesiohenteisella 
akrylaattimaalilla, mutta akrylaattimaalin päälle ei voi levittää öljymaalia.

Jos talo on käsitelty kuultavalla tuotteella, sen voi käsitellä uudelleen kuullotteella 
tai peittävällä maalilla. Huoltomaalauksen yhteydessä voit vaihtaa myös talon värin. 
Kun käsittelet puuta kuultavilla tuotteilla, pinnan lopullinen väri riippuu mm. alustan 
väristä sekä käsittelykertojen määrästä. Tee koesively irralliselle puupalalle varmistu-
aksesi lopullisesta väristä.

Valmistelu Esikäsittely Pohjamaalaus
 Suojapaperia tai muovia
 Maalarinteippiä
 Suojalasit ja hanskat
 Rakennusteline tai henkilönostin

 Kohteeseen sopiva pesuaine
 Puutarhaletku 
 Pitkävartinen harja
 Reppuruisku
 Pölyharja
 Teräslasta
 Kaavinrauta
 Hiomapaperia ja hiomatuki

 Kohteeseen sopiva pohjamaali tai 
pohjuste

 Naulankantojen käsittelyyn ruostee-
nestopohjamaalia 

 Sivellin
 Tela, kiviainespinnat
 Jatkovarsi
 Ikkunakitti + kittiveitsi

Peittomaalattu 
puutalo
Lue lisää sivulta 6

Kuultokäsitelty 
puutalo
Lue lisää sivulta 8

Maalattu 
kivitalo
Lue lisää sivulta 10
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Pintakäsittely
 Kohteeseen sopiva pintatuote 
 Sekoitustikku
 Sivellin
 Tela, kiviainespinnat
 Jatkovarsi

Ikkunat ja ovet, 
muut puuosat
Lue lisää sivulta 12



Peittomaalatut puiset ulkoseinät

OIKEIN KÄSITELTY PUU 
KESTÄÄ JA SÄILYTTÄÄ 
ARVONSA.
PINTAKÄSITTELYLLÄ 
PARANNETAAN PUUN 
SÄÄNKESTOA JA
VAIKUTETAAN RAKENNUK-
SEN ULKONÄKÖÖN.

Suomalaisten kestosuosikeilla maalaat talosi kestäväksi 
vuosiksi eteenpäin. 

Valitse Ultra Classic, kun haluat parasta puutalosi pintaan. 
Käyttökohteet: Uudet, teollisesti maalatut, aikaisemmin öljy- tai 
akrylaattimaalilla sekä kuullotteilla käsitellyt pinnat.

Vinha peittosuoja on varma valinta silloin, kun haluat puun 
syiden jäävän kauniisti näkyviin. Käyttökohteet: Uudet tai 
aikaisemmin kuultokäsitellyt tai peittosuojatut hirsipinnat sekä 
uudet, teollisesti maalatut, aikaisemmin öljy- tai akrylaattimaalil-
la sekä kuullotteilla käsitellyt lautapinnat.

Perinteinen Pika-Teho käy monille pinnoille. Käyttökohteet: 
Uudet, teollisesti maalatut, aikaisemmin öljy- tai akrylaattimaalil-
la sekä kuullotteilla käsitellyt pinnat.

Öljypohjainen Punamaali taas on luontevin valinta piha- ja 
talousrakennuksiin, kun halutaan kunnioittaa perinteitä. 
Käyttökohteet: Karheat hirsi- tai lautapinnat sekä käsittele-
mättömät tai aikaisemmin punamaalilla tai punamultamaalilla 
käsitellyt pinnat.
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PUUTALOT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

PUUTALOT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

VALMIS SÄVY 
PUNAINEN, MALLIPALA 
MYYMÄLÄSSÄ

ULTRA CLASSIC - PUOLIHIMMEÄ
Moderni, pitkään uudenveroisena pintansa säilyttävä talomaali. 
Nykyaikainen sideaine antaa erinomaisen värin- ja kiillonkestävyyden. 
Likaa ja pintahometta hylkivä pinta.

VINHA - PUOLIHIMMEÄ
Suomen luotetuin peittosuoja lauta- ja hirsijulkisivuille. Kevyt ja nopea 
sivellä, jättää puunsyyt kauniisti näkyviin. Ylivoimainen huoltomaali. 

PIKA-TEHO - HIMMEÄ
Suomen suosituin puutalojen maali. Pika-Teholla on pitkät perinteet ja 
tekninen toimivuus, johon luotetaan. 

ÖLJYPOHJAINEN PUNAMAALI - TÄYSHIMMEÄ
Nykyaikainen piha- ja talousrakennusten punamaali. Hyvin peittävä  
pellavaöljypohjainen punamaali karkeille puupinnoille. Muodostaa  
himmeän, hengittävän, säärasituksessa jauhomaiseksi muuttuvan  
pinnan. 

PUUTALOT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

Modernit lautapinnat - Uudet ja aiemmin käsittelyt pinnat

Lauta - ja hirsipinnat - Uudet ja aiemmin käsittelyt pinnat

Perinteiset lautapinnat - Uudet ja aiemmin käsittelyt pinnat

Talous- ja piharakennukset tai aiemmin punamultamaalilla käsitellyt pinnat



Kuultokäsitellyt puiset ulkoseinät

KUULTAVAT PUUPINNAT 
SOPIVAT SUOMALAISEEN 
MAISEMAAN JA 
KOROSTAVAT PUUN 
LUONTAISTA KAUNEUTTA 
JA SUOJAAVAT PINTOJA 
TEHOKKAASTI SÄÄRASI-
TUKSELTA.

Valitsemalla Tikkurilan ulkokuullotteen teet hyvän ympäristöva-
linnan ja nautit kauniista lopputuloksesta pitkään. Valtti Plus 
Kesto erikoiskuullote muodostaa tavanomaisia kuullotteita 
kestävämmän pinnan ja soveltuu lauta- ja lamellihirsipinnoille. 

Valtti Akvacolorilla käsittelet massiivihirsi pinnat. Perinteinen 
Valtti Color sopii erityisesti hirsijulkisivuille ja Valtti Arctic tuo 
puun pintaan täydellistä helmiäisenhohtoa.
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KUULTAVAT ULKO-
VÄRIT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

KUULTAVAT ULKO-
VÄRIT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

ARCTIC-VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

VALTTI® PLUS KESTO
Tuplasti kestävämpi lakkamaisen pinnan muodostava kuullote. 
Tuote muodostaa säältä suojaavan pinnan, joka antaa aivan omassa 
luokassaan olevan kestävyyden. Saatavilla myös syväkuultavat Super 
Color -sävyt. 

VALTTI® AKVACOLOR
Moderni puuhun imeytyvä ohut kuullote erityisesti hirsijulkisivuille. 
Vesiohenteinen kuullote on miellyttävä ja helppo käyttää. Pinta 
säilyttää värinsä pitkään säärasituksessa. Saatavilla ovat myös 
syväkuultavat Super Color -sävyt.

VALTTI® COLOR
Perinteinen liuoteohenteinen puuhun imeytyvä ohut kuullote erityisesti 
hirsijulkisivuille. Ohut koostumus imeytyy hyvin puuhun ja korostaa 
puun ulkonäköä. Klassinen Valtti, jolla on pitkät perinteet. 

VALTTI® ARCTIC
Huurteenhohtoinen helmiäiskuullote puu- ja hirsitaloille. Tuotteen 
sisältämä helmiäispigmentti korostaa puun ulkönäköä ja muotoa ja 
antaa ainutlaatuisen hohtavan lopputuloksen.

KUULTAVAT ULKO-
VÄRIT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

Lauta- ja lamellihirsipinnat - Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt pinnat

Massiivihirsipinnat - Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt pinnat

Perinteiset massiivihirsipinnat - Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt pinnat

Hirsipintojen helmiäiskäsittelyyn - Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt pinnat



Maalatut kivijulkisivut

KIVITALON MAALAUS 
ANTAA SUOJAA SÄÄOLOJA 
VASTAAN JA ESTÄÄ SITEN 
KIVIPINTOJA VAURIOITU-
MASTA.

Kivisil on helppokäyttöinen ja monipuolinen kivitalomaali. 
Maalaustyön voit tehdä telalla tai siveltimellä. Kivisil soveltuu 
hyvin useille erityyppisille kiviainesalustoille, kuten betonille 

ja mineraalilevypinnoille. Kivitex on puolestaan täydellinen 
valinta, kun kyseessä on perinteinen rapattu kivitalo. Kivitexillä 
saat taloosi arvokkaan ja edustavan täyshimmeän pinnan.
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KIVITALOT-VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

KIVISIL - TÄYSHIMMEÄ
Vettähylkivä ja hengittävä kivitalojen maali erityisesti betonipinnoille. 
Kivisil sopii monipuolisesti sekä huolto- että uudismaalaukseen 
erityisesti betoni- ja mineraalilevypinnoille. Tuote on helppo telata tai 
sivellä ja se antaa pitkäikäisen suojan sade- ja roiskevedeltä.

KIVITEX - TÄYSHIMMEÄ
Hengittävä perinteisten rappauspintojen maali. Kivitex-menetelmä 
lujittaa rappausalustaa sekä säilyttää rakenteen kosteustekniset 
ominaisuudet. Sisä- ja ulkokäyttöön.

KIVITALOT-VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

Modernit kivitalot - Betoni- ja mineraalilevypintojen huolto- ja uudismaalaukseen

Perinteiset kivitalot - Maalamattomille rappausalustoille tai aikaisemmin kalkki-, 
kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla maalatuille alustoille



Ikkunat ja ovet ja talon muut 
maalatut puuosat

MAALAAMALLA 
TALON YKSITYISKOHDAT 
KUTEN RÄYSTÄSLAUDAT, 
KAITEET, YMS TIKKURILAN 
KESTÄVILLÄ TUOTTEILLA, 
LUOT TALOLLESI 
VIIMEISTELLYN ILMEEN.

Kun vanhat, tehdaskäsitellyt ovet tai ikkunat alkavat jo näyttää 
kulahtaneilta, voit uudistaa ne maalaamalla tai lakkaamalla. 
Talon puisille erikoispinnoille on kehitetty omanlaisensa tuotteet 
kestämään sään, kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia. Näille 

tuotteille on ominaista, että ne pysyvät erittäin hyvin puhtaana 
ja pitkään kirkkaana ja vaaleana. 

12 — VALINTAOPAS  - ULKOSEINÄT, IKKUNAT JA OVET VALINTAOPAS  - ULKOSEINÄT, IKKUNAT JA OVET — 13

KUULTAVAT 
ULKOVÄRIT - VÄRI-
KARTTA JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

PUUTALOT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

UNICA AKVA MAALI - PUOLIKIILTÄVÄ
Helppokäyttöinen huoltomaali sisä- ja ulkokäyttöön oville ja ikkunoille. 
Unica Akva Maali tarttuu erinomaisesti kaikkiin vanhoihin lakka-, 
kuullote- ja maalipintoihin ilman erillistä pohjamaalia. Ikkunoille ja  
oville optimoitu joustavuus ja kestävyys.

UNICA AKVA LAKKA - PUOLIKIILTÄVÄ
Helppokäyttöinen lakka sisä- ja ulkokäyttöön oville ja ikkunoille.  
Unica Akva Lakka tarttuu erinomaisesti kaikkiin vanhoihin lakka- 
ja kuullotepintoihin. Ikkunoille ja oville optimoitu joustavuus ja  
kestävyys.

ULTRA SPECIAL - PUOLIHIMMEÄ
Likaa ja hometta hylkivä erikoismaali puutalon täydentäville osille, 
kuten nurkkalaudoille, räystäänaluslaudoille, kaiteille ja pylväille. 
Erinomaisesti peittävä ja täyttävä maali, jolla on helppo käsitellä myös 
haastavat ja monimuotoiset rakenneosat. 

PUUTALOT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

Reuna- ja räystäslaudat, porraskaiteet ja pylväät

Lakatut ikkunat ja ovet - sisällä ja ulkona

Maalatut ikkunat ja ovet - sisällä ja ulkona
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Oikeat esikäsittelytyöt varmistavat koko maalaustyön onnistumisen. Kohteeseen 
räätälöity pohjustuskäsittely parantaa koko maalausyhdistelmän teknistä toimivuutta 
ja antaa mahdollisimman pitkän huoltovälin. Tutustu talon pohjatöihin ja -menetelmiin 
tarkemmin netissä.

Ulkopintojen pohjatyöt

HOMEENPOISTO
Tehokas esikäsittelyaine homeisille puu- ja 
kiviainespinnoille ennen pintakäsittelyä. 
Helppokäyttöinen pesuainetiiviste.

TALON HOLTOPESU
Julkisivujen ylläpitopesuun. Pesee 
hyväkuntoiset puu- ja kiviainesjulkisivut pu-
htaaksi liasta ja alkavasta pintahomeesta. 
Hellävarainen koostumus ei kuluta aiempaa 
pintakäsittelyä.

UNICA IKKUNAKITTI
Nykyaikainen kitti ikkunalasituksiin. Vesio-
henteinen nopeasti kuivuva akryylikitti, joka 
säilyttää joustavuutensa ja suojaavuutensa 
erinomaisesti.

LAKKABENSIINI
Aromaattivapaa lakkabensiini liuoteohen-
teisille maaleille. Maalin ohentamiseen ja 
työvälineiden puhdistamiseen.

Pesuaineet:

Kitit ja tasoitteet: Ohenteet:

Pohjusteet ja pohjamaalit:

VALTTI® PLUS 
POHJUSTE
Vesiohenteinen pohjustepuunsuoja käytet-
täväksi ennen maalaus- ja kuullotekäsittelyjä. 
Suojaa puuta laholta, sinistäjäsieneltä ja 
homeelta sekä pidentää koko maalaussys-
teemin kestävyyttä ja puhtaanapysyvyyttä.

VALTTI® POHJUSTE
Perinteinen liuoteohenteinen pohjustepu-
unsuoja käytettäväksi ennen maalaus- ja 
kuullotekäsittelyjä. Suojaa puuta sinistä-
jäsieneltä ja homeelta sekä pidentää koko 
maalaussysteemin kestävyyttä ja puhtaana-
pysyvyyttä.

ULTRA PRIMER
Erinomaisesti tarttuva ja täyttävä pohja- ja 
välimaali. Ultra Primer hidastaa puusta 
tulevia läpilyöntejä sekä varmistaa koko 
maalausyhdistelmän parhaan mahdollisen 
tartunnan alustaan. Pintamaalataan 
akrylaattimaaleilla.

ÖLJYPOHJA
Haastavien, kuluneiden lautapintojen 
pohjamaali. Hyvin imeytyvä ja alustaa lujittava 
liuoteohenteinen alkydipohjamaali erityisesti 
vanhoille, kuluneille lautajulkisivuille. Hidastaa 
myös puusta tulevia läpilyöntejä. Pintamaaliksi 
soveltuvat akrylaatti- ja öljymaalit.

KIVISIL POHJUSTE
Maalaamattomien tai aikaisemmin maalat-
tujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn 
ennen pintamaalausta Kivisil-julkisivumaalil-
la. Vähentää suolojen läpilyöntiä sekä lisää 
alustan vedenhylkimisominaisuuksia.

KIVITEX POHJUSTE
Pohjuste rapatuille julkisivuille ennen 
maalausta Kivitex-silikaattimaalilla. Lujittaa 
alustaa ennen pintamaalausta.

PENSSELIPESU
Tehokas pesuaine maalaustyövälineille. 
Liuottaa sekä vesi- että liuoteohenteiset 
maalit. Työkalu pestään lopuksi vedellä.



TALON ULKOVÄRIÄ VALITESSA 
KOKONAISUUS RATK AISEE. ON HY VÄ 
HUOMIOIDA, MITEN VÄRI ISTUU JA 
SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ JA MITEN 
SE ELÄÄ VALON VAIHTELUISSA. 

Koemaalaus seinäpintaan tai rakennuksen seinustalla 
siirreltävään irtolevyyn auttaa kuvittelemaan, miltä 
lopputulos näyttää vuorokauden eri  aikoina.  
Pienessä värimallissa väri näyttää hillitymmältä ja 
”likaisemmalta” kuin isolla pinnalla päivänvalossa. 
Värit pitää aina tarkistaa aidoista värikartoista tai 
maalikaupan värikapuloista, ei tietokoneen ruudulta.

Värin 
valinnan 
ABC

Puutalot-värikartta
Ulkona värimalli näyttää usein sinisemmältä kuin sisätiloissa. Valitse värikartasta 
murretumpi, tummempi ja hieman lämpimämpi väri kuin olit ajatellut − näin olet 
yleensä lähempänä toivottua lopputulosta.

MYYMÄLÄSSÄ: Puutalot-värikartta ja 100 kpl oikealle puupinnalle siveltyä 
värimallia

Valtti® Kuultavat ulkovärit -värikartta
Kuultavat tuotteet antavat puurakenteelle mahdollisimman hyvin ympäristöön 
sopivan väri peittämättä puu omaa kauneutta. Valitse aina sävytetty kuullote, 
sillä väritön kuullote ei anna riittävää suojaa auringonvalolta.

MYYMÄLÄSSÄ: Kuultavat ulkovärit -värikartta ja puiset värimallit

Arctic-värikartta
Luontoon sointuvat värejä, joissa helmiäishohto pääsee parhaiten oikeuksiinsa.

MYYMÄLÄSSÄ: Arctic-värikartta ja puiset värimallit

Super Colors -värikartta
Syväkuultavissa Super Color -väreissä on lämpimiä ja luonnonläheisiä sävyjä, 
joilla on parempi auringonvalon kestävyys kuin tavanomaisilla sävyillä sekä 
pidempi huoltomaaalusväli.

MYYMÄLÄSSÄ: Super Colors -värikartta ja puiset värimallit

Kivitalot-värikartta
Valitse talosi väriksi sopivin vaihtoehto 64:stä upeasta julisivuväristä mineraalip-
innoille.

MYYMÄLÄSSÄ: Kivitalot-värikartta ja värimallit
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1. VALITSE OIKEA TUOTE.
Talon eri osat tarvitsevat erilaisia maaleja, jotta ne kestävät Suomen vaihtelevia sääolosuhteita. 
Hyvä suunnittelu takaa maalauksen onnistumisen oli kyseessä uusi tai huoltomaalauksen 
tarpeessa oleva kohde.

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.
Ota värikartat ja Kaunis Talo -idealastut avuksesi ja tee värien valinta paikassa, johon väri 
valitaan. Värien  valintaa voit helpottaa tekemällä koemaalauksen erilliselle levylle tai puukapu-
lalle, jota voit mallailla talon seinille eri valaistuksissa ja eri vuorokaudenaikoina.

3. SUUNNITTELE TYÖ HUOLELLISESTI.
Laske paljonko tarvitset maalia ja hanki tarvittavat välineet ja materiaalit asiantuntevasta 
maalikaupasta. Mieti mistä aloitat ja miten työ sujuu parhaiten.

4. LAADUKKAAT TYÖ- JA SUOJAVÄLINEET OVAT KAIKEN A JA O. 
Käytä asianmukaisia ja laadukkaita työvälineitä, sillä huonoilla välineillä et saa kunnollista 
jälkeä, vaikka käyttäisit kuinka hyvää maalia. Muista myös tarvittavat suojavälineet, kuten 
suojahanskat ja tarvittaessa suojalasit. 

5. KYLLÄ, MAALATESSA VOI ROISKUA.
Suojaa ympäristö pesu- ja maaliroiskeilta.

6. SIISTI POHJA, PARAS PINTA.
Tarkista, että maalattava pinta on puhdas ja kunnossa. Älä fuskaa esikäsittelyssä, sillä maali ei 
pysy likaisessa alustassa, eikä peitä huonosti tehtyjä pohjatöitä.  

7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.
Lue ensin, tee sitten – ei toisinpäin. 

8. PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ.
Tee työ rauhallisesti ja huolellisesti. Älä yritä nopeuttaa työtä levittämällä kerralla liian paksuja 
maalikerroksia.

9. HUOMIOI MAALAUSOLOSUHTEET.
Huolehdi, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset. Jos maalaat liian kosteassa, kylmässä tai 
kuumassa, maalin kuivuminen ja maalikalvon muodostuminen voi häiriintyä. 

10. SIISTIÄ OLLA PITÄÄ.
Puhdista työvälineet huolellisesti ja huolehdi maalijätteistä asianmukaisella tavalla. Ohjeet 
löydät maalipurkin etiketistä.

H
U

OLLA TYÖVÄLIN
EET

H
ÄVITÄ OIKEAOPPIS

ES
TI

KIERRÄTÄ PURKKI

Kun maalaustyö on valmis

Maalausvälineiden puhdistus
Puhdista työvälineet hyvin heti käytön jälkeen, niin voit käyttää niitä 
uudelleen seuraavan inspiraation iskiessä. Vesiohenteiset tuotteet 
voit puhdistaa vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla. Liuoteohenteiset 
tuotteet kannattaa puhdistaa Tikkurilan Pensselipesulla tai tuotteen 
käyttöohjeessa mainitulla ohenteella. Muista, ettei työvälineitä saa 
puhdistaa hanan alla juoksevassa vedessä. Liota ne erillisessä astiassa 
ja hävitä pesuseos asianmukaisesti. 

Ylijäämämaalin hävittäminen
Kuivaa maalia sisältävän purkin voi laittaa talousjätteisiin. Märkää maalia 
ei saa huuhtoa viemäriin, kaataa luontoon tai laittaa jäteastiaan. Toimita 
märkä maalijäte Sortti-asemille tai kunnallisen jätehuollon pisteisiin. Pidä 
huolta ympäristöstä ja lue lisää osoitteesta: 

tikkurila.fi/kierratys

Maalipurkin kierrätys
Huolellisesti tyhjennetty muovipurkki on energiajätettä. Vie huolellisesti 
tyhjennetty metallipurkki metallikierrätykseen. Löydät lähimmän 
kierrätyspisteen osoitteesta: 

kierratys.info

MUISTA! Talon huoltomaalausväli
Tarkkaile maalattuja pintoja vuosittain. Pintoja kannattaa tarvittaessa 
pestä Talon Huoltopesulla, koska likakerros toimii myös kasvua-
lustana pintahomeelle tai levälle. Huoltomaalausvälin pituus riippuu 
ilmansuunnasta sekä rakenteesta. Mitä paahteisempi seinusta, sitä 
nopeammin huoltomaalausväli tulee vastaan. Peittävillä talomaaleilla 
huoltomaalausväli on usein 10-20 vuotta, kuullotteilla tuotteesta riippuen 
3-10 vuotta.
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HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN MAALAUS ON VALMIS 
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN 
KUNNIALLA MAALIIN: 

ulkomaalauksen 
kultaista sääntöä
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