
KOTI

VALITSE OIKEAT TUOTTEET KODIN PINNOILLE

Kalusteet, ovet ja ikkunat
Valintaopas



KOTI

Valitse oikeat 
tuotteet kodin 
sisäpinnoille

KODIN K ALUSTEIDEN, 
OVIEN JA IKKUNOIDEN 
MAALAAMINEN ON 
PALKITSEVAA PUUHAA, 
KUN SINULLA ON 
K ÄY TÖSSÄSI OIKEAT, 
MAALAUSKOHTEESEEN 
SOPIVAT TUOTTEET, 
ASIANMUK AISET 
T YÖVÄLINEET SEK Ä HY VÄT 
OHJEET.

Tästä sisämaalarin valintaoppaasta 
löydät Tikkurilan asiantuntijoiden 
tuotesuositukset erilaisten kalusteiden, 
ovien ja ikkunoiden käsittelyyn.

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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18 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS

19 · 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ SISÄMAALAUKSEEN
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Mikä 
tuote käy 
mihinkin?
HUONEKALUT JOUTUVAT YLEENSÄ KESTÄMÄÄN TOISTUVAA 
PESUA JA KULUTUSTA, JOTEN VALITSE NIIDEN PINNALLE 
KESTÄVÄ, KALUSTEKÄYTTÖÖN KEHITETTY TUOTE. 

Mieti millainen on käsiteltävän kalusteen luonne ja käyttö ja millaiseen ympäristöön 
se sijoitetaan. Esimerkiksi lakka suojaa puuta kauniisti jättäen sen luonnollisen värin 
ja pintakuvion näkyville. Peittävällä maalilla taas pinta saadaan tarvittaessa piiloon – 
ja juuri oikean väriseksi. 

Sisätiloissa on myös kalusteita, joiden käsittelyltä vaaditaan suojaamisen ja värin 
lisäksi muitakin ominaisuuksia: takkoja ja lämpöpattereita, joiden käsittelyn tulee 
kestää lämpöä. Keittiöistä saattaa löytyä puupintoja, jotka ovat toistumiseen 
tekemisissä ruoka-aineiden kanssa ja vaativat näin elintarvikekosketukseen sopivan 
tuotteen. 

Maali uudistaa ja kaunistaa ja saa vanhatkin esineet sointumaan ajan mukaan 
vaihtuvaan sisustukseen. Maalaa siis kotisi kalusteille ja esineille uusi elämä edullis-
esti. Kierrätys ja tuunaaminen on ekologista, eettistä ja ehdottoman hauskaa. 

Valmistelu Esikäsittely Kittaus
 Suojapaperia tai sanomalehtiä
 Maalarinteippiä

 Kohteeseen sopiva pesuaine
 Puhdistusliina (nukkaamaton)
 Pölynimuri

 Kohteeseen sopiva kitti
 Kittilasta
 Hiomapaperi
 Pölyharja

Maalatut pinnat
Lue lisää sivulta 6

Lakatut pinnat
Lue lisää sivulta 8

Täsmätuotteet
Lue lisää sivulta 10
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Pintakäsittely
 Kohteeseen sopiva maali/lakka (pohjamaali + pintamaali)
 Sekoitustikku
 Sivellin tai pieni kalustetela



Maalatut kalusteet, ovet ja ikkunat

VESIOHENTEINEN 
HELMI-KALUSTEMAALI 
SOVELTUU MONIPUOLI-
SESTI SISÄMAALAUKSEEN 
PUU-, PUUKUITULEVY-, 
LASTULEVY- JA 
METALLIPINNOILLE. 
MAALAUSKOHTEITA 
OVAT MM. KALUSTEET, 
IKKUNAPUITTEET, OVET  
JA LISTAT.

Helmi-sarjan korkealaatuiset tuotteet soveltuvat erinomaisesti 
kodin erilaisille puupinnoille. Voit leikitellä Helmen lukuisilla 
väreillä ja eri kiiltoasteilla. Helmi puolihimmeän näppärien 
valmisvärien avulla annat kalusteille ja esineille lisää ikää ja 
iloista ilmettä.

Valitse oikea kiiltoaste 
Maalin kiiltoaste vaikuttaa värihavaintoomme: mitä himmeämpi 
maali, sitä syvempänä se toistaa sävyt ja sitä vähemmän pinnan 
epätasaisuudet näkyvät lopputuloksessa. Kiiltävä maali saa 
värit hehkumaan ja lopputulos on energinen.
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TUNNE VÄRI -KOKOELMA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

TUNNE VÄRI -KOKOELMA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

HELMI 10 - HIMMEÄ
Korkealaatuinen, kestävä ja turvallinen kalustemaali, joka ei kellastu, 
kuivuu nopeasti ja tarttuu hyvin. Mietohajuinen ja nopeasti kuivuva 
Helmi täyttää myös leikkikalujen pintakäsittelylle asetetut tiukat 
vaatimukset. 

HELMI 30 - PUOLIHIMMEÄ
Korkealaatuinen, kestävä ja turvallinen kalustemaali, joka ei kellastu, 
kuivuu nopeasti ja tarttuu hyvin. Mietohajuinen ja nopeasti kuivuva 
Helmi täyttää myös leikkikalujen pintakäsittelylle asetetut tiukat 
vaatimukset. 

HELMI 80 - KIILTÄVÄ
Korkealaatuinen, kestävä ja turvallinen kalustemaali, joka ei kellastu, 
kuivuu nopeasti ja tarttuu hyvin. Mietohajuinen ja nopeasti kuivuva 
Helmi täyttää myös leikkikalujen pintakäsittelylle asetetut tiukat 
vaatimukset. 

TUNNE VÄRI -KOKOELMA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ



Kodin lakatut kalusteet

KIVA-KALUSTELAKAN 
KÄYTTÖKOHTEITA OVAT 
HUONEKALUT SEKÄ 
PANEELISEINÄT, OVET JA 
VASTAAVAT PUUPINNAT.

Puun luonnollinen kauneus syntyy syykuvioinnista. Kun haluat 
suojata puun elämisen aiheuttamilta rasituksilta jättäen kuiten-
kin sen luonnollisen värin ja pintakuvion näkyville, valintasi on 
kovaa kulutusta kestävät Kiva-kalustelakat.

Valitse oikea kiiltoaste 
Himmeä lakka antaa kalusteelle luonnollisen modernin 

vaikutelman ja suojaa kauniisti etenkin pohjoismaisten vaalei-
den puulajien pintaa. 

Puolihimmeä lakka sopii erilaisille puupinnoille ja antaa niille 
viimeistellyn ja huolitellun lopputuloksen.
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KUULTAVAT SISÄ-
VÄRIT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

KIVA 10 - HIMMEÄ
Kovaa kulutusta kestävä, helppokäyttöinen, sävytettävä kalustelakka. 
Väritön lakka jättää puun ominaisvärin kauniisti näkyviin, sävytetyllä 
lakalla voit soinnuttaa kalusteet kotisi muihin väreihin sopiviksi. 
Turvallinen vaihtoehto myös lasten  leikkikalujen suojaamiseen.  

KIVA 30 - PUOLIHIMMEÄ
Kovaa kulutusta kestävä, helppokäyttöinen, sävytettävä kalustelakka. 
Väritön lakka jättää puun ominaisvärin kauniisti näkyviin, sävytetyllä 
lakalla voit soinnuttaa kalusteet kotisi muihin väreihin sopiviksi. 
Turvallinen vaihtoehto myös lasten  leikkikalujen suojaamiseen.  

KUULTAVAT SISÄ-
VÄRIT- VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ



Kodin täsmätuotteet

Listat, ovet ja ikkunat 
Ennen pitkää voi tulla aika kunnostaa kodin listoja, ovia tai 
ikkunakarmeja. Yleensä ne ovat teollisesti käsiteltyjä tietyllä 
murretulla valkoisella sävyllä. Olemme nyt kehittäneet juuri 
näihin pintoihin tarkoitetun valmiin tuotteen uudelleen maalauk-
seen. 

Lämpöpatterit 
Vanhat, usein nuhruisessa kunnossa olevat vesikiertoiset 
patterit kaipaavat myös maalausta ajan saatossa. Erityisesti, 

jos seinä on saanut uuden hienon maalipinnan, korostuu tarve 
kaunistaa myös patteri.

Takat ja palomuurit 
Anna uusi, moderni ilme takka- ja palomuuripinnoille. Takoissa 
ja palomuureissa lämpötilat voivat vaihdella ja nousta normaalia 
korkeammaksi. Siksi ne kannattaa käsitellä maalilla, joka on 
kehitetty juuri kestämään eri lämpötiloja.
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VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

HELMI PATTERIMAALI
Kellastumaton, hyvin peittävä ja lämpöä kestävä valkoinen maali 
vesikiertoisiin pattereihin ja putkiin. Tuote ei pehmene lämmöstä, joten 
pintaan ei tartu lika eikä pöly. 

MUURI
Korkeaa lämpötilaa kestävä, tyylikäs takka- ja palomuurimaali  kivi-
ainespinnoille. Muurilla saa vanhoihin ja tummuneisiin takkapintoihin 
helposti uuden, näyttävän karhean pinnan. Soveltuu erinomaisesti 
myös kylmänä talvehtiviin kesämökkeihin. Saatavilla valkoinen ja 
kahdeksan kaunista värisävyä. 

VÄRIMALLI 
MYYMÄLÄSSÄ

HELMI LISTAVALKOINEN
Erittäin hyvin tasoittuva taitettu valkoinen maali listoille, oville ja 
ikkunoille. Yleisesti käytetty sävy teollisesti pintakäsiteltyjen listojen, 
ovien ja ikkunoiden maalauksessa. Korostaa kauniisti seinämaalin 
sävyjä.

VÄRIMALLI 
MYYMÄLÄSSÄ

TIKKURILAN  
TÄSMÄTUOTTEILLA 
ONNISTUT VARMASTI.
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Joskus kalusteet tai muut kodin esineet kaipaavat pohjatöitä ennen varsinaisen 
pintamaalauksen suorittamista. Tällä aukeamalla esittelemme pohjatöihin soveltuvat 
tuotteet, joiden avulla onnistut niissä varmasti. Tutustu kodin pohjatöiden menetelmiin 
tarkemmin netissä.

Kodin pintojen pohjatyöt

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

KALUSTEPESU
Todella kätevä käyttövalmis suihke 
sisäkalusteiden, -ovien ja listojen puhdis-
tamiseen. Käytetään ennen maalausta 
tai lakkausta. Puhdistaa pinnat liasta, 
rasvoista, öljystä, vahasta ym. Puhdistaa 
ja himmentää pinnan edesauttaen uuden 
pintakäsittelyn tarttumista.

HELMI KALUSTEKITTI
Kalusteiden, ikkunoiden ja ovien pienten 
kolojen ja naarmujen kittaukseen sisäti-
loissa. Kuivuu nopeasti. Täyttökyky max 3 
mm. Erityisen hienorakenteinen koostumus 
antaa erinomaisen, sileän pinnan maalille. 
Päällemaalattavissa noin 1 h kuluttua. Väri 
valkoinen.

SPAKKELI PUUKITTI
Puupintojen naarmujen ja kolojen 
kittaukseen ennen lakkausta. 5 väriä, jotka 
jäljittelevät käsittelemätöntä puupintaa. 
Kittauspaikka soveltuu lakattavaksi, 
maalattavaksi ja petsattavaksi.

Pesuaineet:

Kitit ja tasoitteet: Pohjamaalit:

HELMI POHJAMAALI
Erittäin hyvin tarttuva monikäyttöinen pohja-
maali kalustemaalaukseen. Mietohajuinen 
pohjamaali, joka soveltuu huonekalujen, 
kaapistojen, ovien ja ikkunanpuitteiden 
pohjamaalaukseen. Täydellinen lopputulos 
Helmi-pintamaalien kanssa.

OTEX AKVA
Korkealaatuinen pohjamaali tiukkaa tartuntaa 
vaativille pinnoille. Soveltuu erinomaisesti 
ongelmapinnoille kuten tehdasmaalatut 
pinnat, melamiini ja kuivien tilojen kaakelit. 
Turvallinen ja mietohajuinen Otex Akva on 
kevyt sivellä ja helppo telata, se peittää hyvin 
sekä kuivuu nopeasti.



JO YHDEN K ALUSTEEN MAALAAMINEN SAATTAA MUUTTAA KOKO TILAN 
HENKEÄ, OLI SE SITTEN KIRK AS VÄRIPIKKU HARMAAN KESKELLÄ, TAI 
SEINÄN VÄRISEKSI HÄIV Y TETT Y VANHA TOISARVOINEN K ALUSTE, JOK A ON 
AIEMMIN HÄIRITSEVÄSTI PISTÄNY T SISUSTUKSESTA SILMÄÄN.

Tikkurilalla on laaja ja laadukas valikoima erilaisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat sinua löytämään 
oikean värin oikeaan paikkaan.

Värien valinnassa kokonaisuus ratkaisee. Toimiva värimaailma syntyy, kun tilassa käytetyt värit ovat 
toistensa kanssa tasapainossa. Pienikokoisten huonekalujen väreillä on kiva leikitellä, mutta moni 
haluaa suurten pintojen, kuten ovien, ikkunoiden ja listojen rauhoittavan ja tasapainottavan sisustusta. 
Taitettu Listavalkoinen on perinteinen teollisesti käsiteltyjen ovien ja ikkunoiden väri, jolla luot harmo-
niaa voimakkaampienkin värien välille.

Väriä valittaessa muista, että kolmiulotteisilla kalustepinnoilla väri näyttää yleensä seinäpintoja 
vaaleammalta, sillä valo osuu pintoihin eri suunnista.  Myös maalin kiiltoaste vaikuttaa väriin: himmeä 
maali luo rauhallisemman ja vaaleamman  vaikutelman kuin kiiltävä, joka viestiin dynaamisuutta ja 
voimakkuutta. Jos siis haluat soinnuttaa kalusteen huomaamatta sisustukseen, maalaa se hillityin 
värein taustaan sointuvaksi ja valitse himmeäpintainen maali. Jos taas haluat korostaa tiettyä kalustetta 
tai esinettä, voit tehdä sen värin lisäksi myös rohkealla kiiltävällä pinnalla.

Värin 
valinnan 
ABC

Tunne Väri
Tutustu Tunne Väri -kokoelmaan. Siihen on valittu 216 huippusävyä.

MYYMÄLÄSSÄ:  Värilastut. Nappaa myymälästä mukaasi ne värilastut, joista 
pidät ja tutkaile sävyjä rauhassa kotona. Värikartan avulla voit vertailla värejä 
näppärästi ja valita sieltä mieluisimmat. 

A4-VÄRIARKKI: Tilaa kotiisi Tikkurilan www-sivuilta kätevä A4-kokoinen värimalli

Kuultavat sisävärit -värikartta
Kuultavilla väreillä säilytät puun luonnollisen syykuvion näkyvissä. Voit korostaa 
puun luontaista väriä, vaalentaa sitä tai luoda muuhun sisustukseen sopivia 
väripintoja.

MYYMÄLÄSSÄ: Kuultavat sisävärit -värikartta ja värimallit
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PUOLIHIMMEÄN HELMI 30 K ALUSTEMAALIN VAKIOVÄRIT TARJOAVAT 
VALIKOIMAN HETI MUK AAN OTETTAVIA MAALIVÄREJÄ. VÄRIT OVAT HY VIN 
PEITTÄVIÄ ILOISIA PERUSVÄREJÄ; SINISTÄ, PUNAISTA JA KELTAISTA SEK Ä 
VIHREÄÄ, VALKOISTA JA MUSTAA. 

Täyteläisenä hehkuvat värit tuovat juuri sen yhden väripilkun muuten neutraaliin sisustukseen tai 
toisiinsa yhdistettynä miellyttävät värikkyydessään myös lasten silmää. Pienistä purkeista värejä on 
kätevää sekoittaa keskenään, esimerkiksi vaaleita pastellivärejä syntyy lisäämällä valkoiseen pieni 
määrä väriä. 

Valmiita 
värejä 
kalusteisiin
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1. VALITSE OIKEA TUOTE.
Maalit kestävät kulutusta ja kosteutta eri tavalla. Tämä kannattaa huomioida, kun valitsee 
maalia kodin eri kohteisiin.

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.
Ota värikartat ja värilastut avuksesi ja tee värien valinta paikassa, johon väri valitaan. Näin voit 
huomioida olosuhteet ja esim. tilan valaistuksen. 

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

HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN MAALAUS ON VALMIS 
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN 
KUNNIALLA MAALIIN: 

Kun maalaustyö on valmis sisämaalauksen 
kultaista sääntöä

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

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