Valintaopas

KOTI

Seinät, katot ja lattiat

VALITSE OIKEAT TUOTTEET KODIN PINNOILLE

KOTI

Valitse oikeat
tuotteet kodin
sisäpinnoille
KODIN SISÄTILOJEN
MA AL AUS ON MUK AVA A
JA PALKITSE VA A
PUUHA A , KUN SINULL A
ON K ÄY TÖS SÄSI OIKE AT,
MA AL AUSKOHTEESEEN
SOPIVAT TUOT TEE T,
ASIANMUK AISE T
T YÖVÄLINEE T SEK Ä HY VÄT
OHJEE T.

Tutustu myös Tikkurilan muihin
valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät
parhaat vaihtoehdot sisä- ja ulkopintojen
käsittelyyn.
Tartu rohkeasti telaan tai pensseliin ja
kaunista kotisi Tikkurilan luotetavilla ja
helppokäyttöisillä tuotteilla. Ne kestävät
aikaa ja elämää.

Tästä sisämaalarin valintaoppaasta
löydät helposti Tikkurilan laadukkaat
tuoteratkaisut sisäseinien, -kattojen ja
-lattioiden käsittelyyn.

Valintaoppaan sisältö:

4 · VAIHTOEHDOT KODIN SISÄPINNOILLE
6 · KUIVAT SISÄTILAT
8 · KOSTEUDELLE JA LIALLE ALTTIIT SISÄTILAT
10 · PANEELI- JA HIRSISEINÄT
12 · SISÄK ATOT
14 · LATTIAT
16 · TÄSMÄTUOTTEET
18 · KODIN PINTOJEN POHJATYÖT
20 · VÄRIN VALINNAN ABC
22 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS
23 · 10 SISÄMAALAUKSEN KULTAISTA SÄÄNTÖÄ
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Seinät

Kuivat sisätilat s. 6
Kosteudelle ja lialle alttiit sisätilat s. 8
Paneeli- ja hirsiseinät s. 10

Mikä
tuote käy
mihinkin?

Katot

Sisäkatot s. 12

KESTÄVÄT SISÄMAALIT K AIKILLE KODIN PINNOILLE.

Lattiat

Erilaiset maalit kestävät kosteutta ja kulutusta eri tavalla. Maalia valitessa on hyvä
miettiä, millaiseen tilaan ja pintaan maali tulee: miten tilaa käytetään, onko pintoja
tarve pyyhkiä tai pestä. Tuulikaappiin tai johonkin muuhun helposti likaantuvaan
tilaan kannattaa valita maali, joka kestää hyvin toistuvaa puhdistusta.

Maalatut puu- ja betonilattiat s. 14
Lakatut puulattiat s. 14

Olohuoneessa sekä kodin muissa kuivissa sisätiloissa pinnat eivät joudu niin kovalle
kulutukselle. Niissä voi asettaa sisustukselliset seikat toivelistan kärkisijoille ja valita
tilaan maali, joka toistaa vahvatkin värit pehmeinä ja syvinä.
Kauniisti käsitelty katto tuo puolestaan ryhtiä tilaan. Sisäkatot käsitellään usein
vaaleilla, valoa tuovilla sävyillä ja täyshimmeillä maaleilla, jotka häivyttävät pinnan
epätasaisuuksia.

Täsmätuotteet

Lattian maalaus ei ole sen vaikeampaa kuin seinänkään maalaus: puulattia sivellään
muutama lauta kerrallaan ja betonilattian voi telata lyhytnukkaisella telalla jatkovartta
apuna käyttäen. Vanha lattia saa entistä hohtavamman elämän, kun pinta saa uuden
maalin. Uusi, maalattu lattia syntyy viikonlopun aikana.

Valmistelu

Esikäsittely

Lue lisää sivulta 16

Tasoitus/Kittaus

Pintakäsittely

Suojapaperia tai sanomalehtiä

Kohteeseen sopiva pesuaine

Kohteeseen sopiva tasoite/kitti

Kohteeseen sopiva maali/lakka (pohjamaali + pintamaali)

Maalarinteippiä

Puhdistusliina (nukkaamaton)

Kittilasta

Sekoitustikku

Tukeva jakkara

Pölynimuri

Hiomapaperi

Tela ja jatkovarsi (seinät, katot ja betonilattiat)

Pölyharja

Telakaukalo ja muovipussi
Lattiasivellin (puulattioille)
Sivellin
Rajaaja
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HARMONY - TÄYSHIMMEÄ
Hienostuneen, sametinhimmeän pinnan jättävä sisäseinämaali erityi
sesti olo- ja makuuhuoneeseen. Täyshimmeä kiilto häivyttää pinnan
pienet epätasaisuudet eikä pintaan tartu sormenjälkiä. Vahvatkin värit
toistuvat pehmeinä ja syvinä.

JOKER - HIMMEÄ

REMONTTI-ÄSSÄ - PUOLIHIMMEÄ
Pesunkestävä sisäseinien remonttimaali erityisesti keittiöön ja
eteiseen. Remontti-Ässä on laadukas seinämaali etenkin lapsiperheen
kotiin. Puolihimmeä pinta toistaa värin energisenä ja intensiivisenä.
Helppo pitää puhtaana.

Harmony toistaa värit täyshimmeinä ja pehmeän utuisina. Siksi
se on luonteva valinta esimerkiksi olo- tai makuuhuoneeseen.

Remontti-Ässän puolihimmeä pinta saa värit hehkumaan. Se
on oiva valinta esimerkiksi keittiöön.

Jokerin himmeä pinta tuo värit esiin rauhallisina ja siksi se sopii
hyvin kodin moneen tilaan kuten lastenhuoneeseen.

Kaikki Tikkurilan sisäseinämaalit ovat tutkitusti turvallisia ja ne
kestävät hyvin puhdistamista ja elämää.
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TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

EU Ecolabel : FI/044/001

Tutkitusti turvallinen ja kestävä sisäseinämaali erityisesti olohuoneeseen ja lastenhuoneeseen. Laadukas ja helppokäyttöinen maali.
Silkinhimmeässä pinnassa värit toistuvat rauhallisina.

Kuivat sisätilat

EU Ecolabel : FI/044/001

TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

EU Ecolabel : FI/044/001

TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ
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LUJA 7 - HIMMEÄ
Kestää kovaa käyttöä ja pesua haasteellisessa ympäristössä esim.
kosteat tilat, eteinen. Koska Luja sisältää maalipintaa suojaavaa
homeenestoainetta, se on juuri oikea valinta kosteisiin tiloihin. Sillä on
paras seinämaalien pesun- ja mekaanisen kulutuksen kesto.

TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

LUJA 20 - PUOLIHIMMEÄ
Kestää kovaa käyttöä ja pesua haasteellisessa ympäristössä esim.
kosteat tilat, eteinen. Koska Luja sisältää maalipintaa suojaavaa
homeenestoainetta, se on juuri oikea valinta kosteisiin tiloihin. Sillä on
paras seinämaalien pesun- ja mekaanisen kulutuksen kesto.

TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

LUJA 40 - PUOLIKIILTÄVÄ

Kosteudelle ja lialle alttiit sisätilat
Luja on paras valinta tilaan, joka altistuu lialle ja kosteudelle. Se
sopii erinomaisesti esimerkiksi kylpy- ja pukuhuoneisiin, sillä se
sisältää pintaa suojaavaa homeenestoainetta.
Valitse helposti likaantuviin seiniin hieman tummempi väri,
jossa lika ei erotu niin helposti. Luja-perheen maalit kestävät
hyvin toistuvaakin puhdistusta väripinnan siitä kärsimättä.
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Kestää kovaa käyttöä ja pesua haasteellisessa ympäristössä esim.
kosteat tilat, eteinen. Koska Luja sisältää maalipintaa suojaavaa
homeenestoainetta, se on juuri oikea valinta kosteisiin tiloihin. Sillä on
paras seinämaalien pesun- ja mekaanisen kulutuksen kesto.

TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

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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LASTU PANEELIMAALI
Kauniisti tasoittuva, kestävä ja hyvin tarttuva maali paneeliseinille.
Lastu Paneelimaalilla uudistat vanhat paneeliseinät kauniin vaaleiksi ja
juuri sisustukseesi sopiviksi.

TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

LASTU HIRSIMAALI
Hyvin peittävä ja hengittävä maali sisätilojen hirsiseinille. Lastu
Hirsimaalilla uudistat vanhat hirsiseinät kauniin mattapintaisiksi.
Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta Lastu Hirsimaali estää
oksien ja puun maalikalvoa kellastavaa vaikutusta tehokkaasti.

TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

PANEELI-ÄSSÄ 20 - PUOLIHIMMEÄ
Korkealaatuinen, puuta lialta ja kosteudelta tehokkaasti suojaava,
sävytettävä lakka paneeliseinille ja -katoille. Tuote on omiaan myös
puupinnoille, joita joudutaan puhdistamaan aika ajoin. Saat luonnollista pintaa kirkkaalla lakalla tai luonnetta kauniilla sävyillä Kuultavat
sisävärit -kartasta.

Paneeli- ja hirsiseinät

KUULTAVAT SISÄVÄRIT
- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

PANEELI-ÄSSÄ HIRSISUOJA
Puupinnan luonnollisen kauniiksi jättävä suoja hirsipinnoille.
Sisältää pintaa suojaavaa homeenestoainetta ja tekee siitä likaa ja
vettä hylkivän. Hirsisuoja jättää puun pinnan hengittäväksi, jolloin
hirren luonnollinen kosteuseläminen jatkuu, ja puu pysyy terveenä.
Homesuojan ansiosta soveltuu erinomaisesti kylmänä talvehtiviin
kesämökkeihin.

KUULTAVAT SISÄVÄRIT
- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

Paneeli- ja hirsipinnoissa valon ja varjon vaihtelut tuovat mukavaa rytmiä seinään.
Siksi väri saattaa näyttää paneloidussa pinnassa hieman tummemmalta.
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SIRO HIMMEÄ
Helppokäyttöinen, heijastamaton valkoinen kattomaali, jolla saa
kauniin tasaisen kattopinnan. Pitkä työstöaika, ei roiskeita tai raitoja
telattaessa. Häivyttää alustan pienet virheet. Maalia ei tarvitse
sävyttää, mutta halutessa voi käyttää Tunne Väri -kartan vaaleita
sävyjä.

TUNNE VÄRI -KOKOELMAN
VAALEAT SÄVYT JA
VÄRIMALLIT MYYMÄLÄSSÄ

PANEELIKATTO VALKOINEN
Erinomaisesti tasoittuva ja hyvin peittävä kauniin valkoinen maali
paneelikatolle. Valkoinen väri raikastaa ja suurentaa tilaa huomattavasti. Himmeäpintainen maali on helppo levittää siveltimellä, sillä se
ei valu eikä roisku.

MALLIPALA
MYYMÄLÄSSÄ

PANEELI-ÄSSÄ TITAN
Tehokas UV-suojan sisältävä lakka vaaleille paneelikatoille. Säilyttää
puun vaaleuden pidempään. UV-suojansa ansiosta Paneeli-Ässä
Titan suojaa paneelipintaa tummumiselta ja kellastumiselta selvästi
paremmin kuin tavalliset värittömät tai sävytetyt lakat.

Sisäkatot
Vaaleat kattomaalit tuovat valoa ja avaruutta tilaan. Sen vuoksi
sävyttämätön valkoinen on hyvä värivalinta katolle.
Värivinkki: F497 Paperi on hieman sävytetty valkoisen vivahde,
joka sopii hyvin tummempien seinien kanssa.
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MALLIPALA
MYYMÄLÄSSÄ

Tikkurilan korkealaatuiset kattomaalit ovat tutkitusti turvallisia.
Ne kestävät katseet ja ajan hampaat.

VALINTAOPAS - SEINÄT, KATOT JA LATTIAT — 13

PONTTI PUULATTIAMAALI
Kestävä, kauniisti tasoittuva ja peittävä, kellastumaton maali
puulattiaan. Tavallisia lattiamaaleja jäntevämpi ja täyteläisempi
koostumus luo vaikutelman perinteisestä puulattiamaalista nykyajan
tarpeet huomioiden. Maali kuivuu nopeasti, joten maalaat lattian
valmiiksi yhden päivän aikana.

TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

PONTTI PUULATTIALAKKA
Kestävä, helppokäyttöinen siveltävä lakka kotien ja loma-asuntojen
puulattioille ja -portaille. Tuote kuivuu nopeasti ja on mietohajuinen.
Sävytetyllä lakalla käsittelet pienet puupinnat kuten porrasaskelmat
ja kynnykset helposti haluamasi väriseksi. Sen sijaan käytä suurilla
pinnoilla Pontti Puulattialakan alla tarvittaessa Parketti-Ässä Petsiä.

KUULTAVAT SISÄVÄRIT
- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

BETOLUX AKVA
Kestävä, nopeasti kuivuva ja kellastumaton maali betonilattiaan.
Helppo työstää ja kuivuu nopeasti, joten saat valmista pintaa yhden
päivän aikana. Laaja värivalikoima.

Lattiat
Vaalea lattia avartaa ja saa huoneen näyttämään isommalta.
Tummemmat värit taas ovat luontaisia lattian värejä, jotka
kestävät aikaa. Värivinkki: Tiloissa, joissa lattia likaantuu
helposti, ovat harmaan eri sävyt käyttökelpoisimpia.
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TUNNE VÄRI -KOKOELMA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

Kaikki Tikkurilan lattiamaalit ovat tutkitusti turvallisia ja ne on
tehty kestämään aikaa ja askelia.
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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.

MALLIPALA
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.

MALLIPALA
MYYMÄLÄSSÄ

KELLARIMAALI
TIKKURILAN
TÄSMÄTUOTTEILLA
ONNISTUT VARMASTI.

Helppokäyttöinen, hengittävä ja tilaa avartava valkoinen kellarimaali.
Soveltuu kellareiden, autotallien ja kylmien varastojen mineraalialustaisille seinä- ja kattopinnoille. Huokoinen rakenne takaa hengittävän, vesihöyryä läpäisevän pinnan. Valmissävy: Taitettu valkoinen.

MALLIPALA
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 maalaukseen.
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.
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Kellarit
Olosuhteet ovat kellari- ja varastotiloissa usein erilaiset
kosteuden ja lämpötilan suhteen kuin asuintiloissa. Nyt saat
kellareihin runsaasti lisää valoa ja avaruutta maalaamalla ne
valkoiseksi.

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.

MALLIPALA
MYYMÄLÄSSÄ

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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Kodin pintojen pohjatyöt

Kitit ja tasoitteet:

Tällä aukeamalla esittelemme pohjatöihin soveltuvat tuotteet, joiden avulla onnistut
varmasti. Tutustu kodin pohjatöiden menetelmiin tarkemmin netissä.

Pesuaineet:

PRESTO R VIHREÄ

PRESTO LV

Telalla helposti levitettävä seinätasoite.
Vihreän värin asteittainen vaaleneminen
auttaa seuraamaan työn edistymistä.
Esim. lasikuitutapetin ylitasoittaminen
etenee nopeasti telaamalla, pinta
viimeistellään aina teräslastalla.

Korkealaatuinen kosteiden tilojen seinä- ja
kattopintojen tasoite. Myös saumanauhojen
kiinnitykseen. Tasoitteella kutistuminen
on vähäistä ja tarttuvuus on erinomainen.
Soveltuu kipsi- ja puukuitulevyille sekä betonija rappauspinnoille.

MAALIPESU
Poistaa liat, rasvat, vahat ja öljyt ennen
pintakäsittelyä. Varmistaa tartunnan
karhentamalla vanhan pinnan. Puhdistaa
myös vaikeasti likaantuneen pinnan
esim. noen ja nikotiinin värjäymät. Veteen
laimennettava.

Pohjusteet ja pohjamaalit:

SEINÄPESU

PENSSELIPESU

AKROSTOP

TIXOMATT

Käyttövalmis suihke sisäseinien puhdistamiseen ennen pintakäsittelyä. Ei tarvitse
erillistä huuhtelua. Puhdistaa ja himmentää
pinnan edesauttaen uuden maalikerroksen
tarttumista. Suihkutetaan käsiteltävälle
alueelle ja pyyhitään veteen kostutetulla
nukkaamattomalla liinalla.

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

Nikotiinin, noen, tussien ja kuivuneiden
vesitahrojen läpilyönnit estävä eristyspohjamaali levy- ja rappauspinnoille seinä- ja
kattopinnoilla.

Sisäkattopohjamaali ruiskutasoitekatoille.
Erityisesti pinnoille, jotka ovat joko vesiherkkiä
tai jolla on irtonaista ainesta. Alustaa sitovana
ja erinomaisen peittokyvyn ansiosta myös
hidastaa värjäymien ja tahrojen läpilöntejä.

VARMA

LUJA
YLEISPOHJAMAALI

Kitit ja tasoitteet:

PRESTO LF
Monipuolinen, käyttövalmis remonttitasoite
kuivien sisätilojen seinä- ja kattopinnoille.
Pienten epätasaisuuksien ja kolojen
tasoitukseen sekä kipsilevy saumanauhan
kiinnitykseen. Valkoinen.

HOLE-IN-1

SPAKKELI PUUKITTI

Erityiskevyt, kutistumaton paikkauskitti
seinäpintojen naulan kolojen ja kuoppien
täyttöön. Valmista jopa yhden kerran
täytöllä 50 mm asti. Kittiä täytetään
kertaalleen ääriään myöten ja poistetaan
kevyesti ylimääräinen pois. Käytännössä
lähes kutistumaton, <5%

Puupintojen naarmujen ja kolojen
kittaukseen ennen lakkausta. 5 väriä, jotka
jäljittelevät käsittelemätöntä puupintaa.
Kittauspaikka soveltuu lakattavaksi,
maalattavaksi ja petsattavaksi.
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Erittäin laadukas pitävä tapettipohjamaali.
Ei pehmene veden tai liiman vaikutuksesta.
Tasaa huokoisten alustojen imevyyttä,
jolloin lopputuloksesta tulee tasainen ja
siisti.

MULTISTOP
Monikäyttöinen eristyspohjamaali
kellastuneille ja oksaisille puupinnoille.
Estää tehokkaasti puun uuteaineiden
kulkeutumisen maalipintaan jättäen
maalipinnan tasaisen vaaleaksi. Parhaan
tuloksen saat kun pintamaalaat kohteen
mukaan joko Pontti Puulattiamaalilla,
Paneelikatto Valkoisella tai Helmi-maalilla

Homesuojattu, erittäin laadukas pitävä
pohjamaali esim. kosteat tilat. Soveltuu
erinomaisesti tapetin alle. Paras lopputulos
yhdessä Luja-pintamaalien kanssa.

BETOLUX AKVA
POHJUSTE
Pintamaalausta helpottava ja maalin tarttuvuutta
parantava uusien betonipintojen pohjuste.
Käytetään yhdessä Betolux Akva -lattiamaalin
kanssa. Imeytyy hyvin betonin huokosiin ja
parantaa pintamaalin tarttuvuutta. Sopii myös
betonilattioiden pölynsidontaan. sekä kuivuu
nopeasti.
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Värin
valinnan
ABC
VÄRIEN VALINNAS SA KOKONAISUUS R ATK AISEE. TOIMIVA VÄRIMA AILMA
SYNT Y Y, KUN TIL ASSA K ÄY TE T Y T VÄRIT OVAT TOISTENSA K ANS SA
TASAPAINOS SA .
Tikkurilalla on laaja ja laadukas valikoima erilaisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat sinua löytämään
oikean värin oikeaan paikkaan.

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.

Lattiat
Valitse itsellesi sopivin lattiaväri, joka sointuu kauniisti yhteen seinän värien
kanssa Tunne Väri -värikartasta.
MYYMÄLÄSSÄ: Tunne Väri -värikartta ja värilastut.
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Kun maalaustyö on valmis
HUOMIOI VIEL Ä MUUTAMA JUT TU, KUN MA AL AUS ON VALMIS
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUT TA AN. NÄIN HOIDAT HOMMAN
KUNNIALL A MA ALIIN:

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

Maalausvälineiden puhdistus

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.

T

Ota värikartat ja värilastut avuksesi ja tee värien valinta paikassa, johon väri valitaan. Näin voit
huomioida olosuhteet ja esim. tilan valaistuksen.
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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.

sisämaalauksen
kultaista sääntöä

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.
IT

Ä

OIK

SE

H ÄV

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
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Ylijäämämaalin hävittäminen
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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.

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

7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.
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Lue ensin, tee sitten – ei toisinpäin.
R ÄT P U R K
Ä

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.
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Seinät, katot ja lattiat
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