
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.

INTACT-tuotteet
Kestävä valinta kalusteille ja varusteille



Rakennuksissa on paljon yksityiskohtia, rakenneosia, 
kalusteita ja varusteita, joiden toimivuus asettaa myös 
pintakäsittelylle erilaisia vaatimuksia. Tällaisia ovat 
mm. puhdistettavuus, pinnan kovuus ja iskunkestävyys. 
Lisäksi viimeistellyn ja laadukkaan lopputuloksen 
aikaan saamiseen vaikuttavat mm. väri, kiilto ja 
tasaisuus. Tilan käyttötarkoitus ja olosuhteet asettavat 
pinnoille vaatimuksia, joihin pintakäsittelyllä on 
pystyttävä vastaamaan.   

Tikkurilan Professional-
tuotevalikoima ylpeille 
ammattilaisille
TIKKURILA PROFESSIONAL-TUOTEVALIKOIMA ON SUUNNITELTU AMMATTILAISTEN 
VAATIVIIN TARPEISIIN. LUOTETTAVAT, KORKEALAATUISET JA 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET TUOTTEET TAKAAVAT ONNISTUMISEN JOKA KOHTEESSA.

Intact-maalit Intact-lakat

Käyttökohteita:  
Ovet, ikkunat, kaiteet, kalusteet, pilarit ja muut varusteet. Sopii 
puu- ja metallipinnoille, myös kosteisiin tiloihin.

Käyttökohteita:  
Puiset ovet, listat, ikkunat, kalusteet, varusteet ja paneelit.

Tuotteet:  
Intact 8 ja Intact 40 
Intact Primer

Tuotteet: 
Intact Laq 10 ja Intact Laq 30

Tikkurilan Intact-tuotteista löydät parhaat ratkaisut kalusteisiin, varusteisiin, oviin, ikkunoihin ja muihin rakenneosiin. 

INTACT-tuotteilla  
kestävää pintaa 
monenlaiseen käyttöön



INTACT-
tuotevalikoima

Intact Laq 10 ja 
Intact Laq  30
Vesiohenteinen sisäpuupintojen lakka.

• Tasoittuu hyvin 
• Monikäyttöinen 
• Kuivuu nopeasti: Kosketuskuiva 1/2 h, uudelleen käsiteltävissä 2 h  
• Voidaan sävyttää Tikkurilan kuultaviin väreihin

Pakkauskoot Kiiltoryhmä Värit Maalaustuoteryhmä Rasitusluokka Riittoisuus / käsittelykerta

Menekki / käsittelykerta

2,7 l ja  9 l   
metallipakkaus

Puolihimmeä  
(4/RT-luokitus) ja 
Himmeä  
(5/RT-luokitus) 

EP -perusmaali 511 ja 512 RL03…04 8-14 m2/l 
noin 0,09 l/m²

Pakkauskoot Kiiltoryhmä Värit Maalaustuoteryhmä Rasitusluokka Riittoisuus / käsittelykerta

Menekki / käsittelykerta

2,7 l ja  9 l   
metallipakkaus

Puolikiiltävä 
(3/RT-luokitus) ja 
himmeä  
(5/RT-luokitus) 

A ja C -perusmaalit 321 ja 322 RL05 8-10 m2/l 
noin 0,11 l/m²

Intact 8 ja 
Intact 40
Vesiohenteinen sileän ja kovan pinnan jättävä korkealuokkainen maali 
sisäkäyttöön.

• Tasoittuu hyvin 
• Kestää kovaa kulutusta  
• Erinomainen kemikaalin ja rasvan kesto 
• Kuivuu nopeasti – päällemaalattavissa 4 tunnin kuluttua 
• Hyvät työstöominaisuudet

Pakkauskoot Kiiltoryhmä Värit Maalaustuoteryhmä Riittoisuus / käsittelykerta

Menekki / käsittelykerta

2,7 l ja  9 l   
metallipakkaus

Himmeä  
(5/RT-luokitus) 

A-perusmaalista 
sävytettävät vaaleat värit

215 ja 216 6-8 m2/l 
noin 0,14 l/m²

Intact Primer
Vesiohenteinen yleis- ja tartuntapohjamaali sisäkäyttöön.

• Käytetään Intact-pintamaalin alla 
• Sopii erinomaisesti sileille ja koville alustoille  
• Erinomainen tartunta myös erikoistartuntaa vaativille pinnoille 
• Tasoittuu hyvin 
• Mieto haju 
• Kuivuu nopeasti 
• Hyvät työstöominaisuudet



Rakentamista 
ohjaavat ympäristö-
luokitukset
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
on Yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen 
kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building 
Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu 
riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin 
tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristö-
ominaisuuksista. LEED tarkastelee ympäristövaikutuksia 
muun muuassa sijainnin ja saavutettavuuden, sijaintipaikan 
kestävyyden, veden, energia ja materiaalien kulutuksen, 
sisäilman laadun kautta.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environme-
ntal Assessment Method) on brittiläinen vihreiden kiinteis-
töjen luokitusjärjestelmä. BREEAM ohjaa niin rakennuksen 
suunnittelua, rakentamista kuin käyttöäkin. BREEAM 
tarkastelee ympäristövaikutuksia muun muassa johtamisen, 
energian- ja vedenkulutuksen, käytettyjen materiaalien, 
maankäytön ja liikenteen kautta.

Joutsenmerkitty rakennus asettaa rakennuksille vaati-
muksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyville asioille 
kuten energiankäytölle, kemiallisille tuotteille, sisäilmalle 
ja rakennusmateriaaleille. Näiden lisäksi rakentamisen 
laadunvalvonnalle ja luovutukselle on vaatimuksia, joista 
rakennuksen käyttäjän kannalta oleellisin on rakennuksen 
huoltokirja.

Tikkurilan palvelee ammattilaisia henkilökohtaisen neuvon-
nan, teknisen palvelun ja laajojen koulutuspalveluiden kautta. 
Tikkurilasta saat tukea ja koulutusta, olitpa suunnittelija, 
rakennuttaja, isännöitsijä, urakoitsija tai maalimyyjä. 

Tikkurilan väri- ja sävytyspalvelu auttaa sinua löytämään 
juuri oikean sävyn, joka soveltuu teknisesti käyttökohtee-
seen. Asiantuntijan avulla oikein valittu sävy ja tuote kestävät 
aikaa. 

Tikkurilan laaja tukimateriaali tukee ammattilaisen työtä.  
Käytössäsi on värikartta- ja pintanäytemateriaalit sekä juuri 
ammattikäyttöön suunnitellut värityökalut.

Lisätietoja: www.tikkurila.fi/ammattilaiset

Tikkurila tarjoaa 
rakennusten 
ympäristöluokituksiin 
sopivat ratkaisut

RTS rakennushankeen ympäristöluokitus on Suomalainen 
rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, joka on kehitetty 
Suomen oloihin huomioiden Suomen lainsäädännön, olo-
suhteet sekä kiinteistökannan monipuolisuuden. Tavoitteena 
on ohjata rakennushanketta kestävän kehityksen kriteerien 
pohjalta, hallita kosteusriskejä, saavuttaa parempi sisäilman 
laatu sekä akustiikka- ja valaistusolosuhteet sekä tehdä 
rakennuksesta kokonaisvaltaisesti energiatehokas.

MED-hyväksytyt tuotteet 
Risteilyaluksissa käytettävien sisutusmateriaalien tulee 
täyttää YK:n alaisen merenkulkujärjestön IMO:n (Interna-
tional Maritime Organization) paloturvallisuuteen liittyvät 
vaatimukset. Mikäli alus purjehtii Euroopan Unionin lipun 
alla, tuotteen tulee olla EU:n laivavarustedirektiivin (Marine 
Equipment Directive) mukaisesti MED-hyväksytty. Samalla 
myös yrityksen laatujärjestelmä arvioidaan säännöllisesti 
ulkopuolisen laatujärjestelmätarkastajan toimesta.

Maalituotteiden osalta tämä tarkoittaa, että tuotteelle on 
tehty liekinleviämistesti sekä arvioitu siitä syntyvien savu- ja 
palokaasujen myrkyllisyys. Testin läpäisseet maalituotteet 
ovat siis hitaasti liekkiä levittäviä eivätkä luovuta myrkyllisiä 
savu- tai palokaasuja.

MED-hyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää laivojen sisätiloi-
hin tulevien kalusteiden ja muiden pintojen maalaukseen.

Tikkurilasta löydät ympäristöystävälliset tuotteet ja ratkaisut 
ympäristöluokiteltuihin rakennuskohteisiin. Kysy lisää 
Tikkurilan osaavasta ammattilaismyynnistä.

Tikkurilan palvelut 
ammattilaisille



Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaa-
timusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään 
kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten 
pintojen avulla.

Tikkurila on kestävän maalaamisen, pintakäsittelyn ja värien käytön edelläkävijä – ja kannamme tämän roolin vastuullisesti. Edistäm-
me työllämme ja tuotteillamme kestävää kauneutta, ihmisten hyvinvointia ja pintojen pidempää käyttöikää hyödyntäen kestävästi 
luonnon ja yhteiskunnan rajallisia resursseja.
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