
RAKENNUSMAALIT
Laadukkaat, kestävät maalit 
ammattilaisille sisäseiniin ja -kattoihin

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.



LUJA-SARJA ÄSSÄ-SARJA NOVA-SARJA SIRO-SARJA

Monipuolinen Luja-sarja 
kestää niin kosteutta, 
mekaanista rasitusta kuin 
pesuakin. Erityisrasituksen ja 
-vaatimusten kohteisiin.

Ässä-sarjan tuotteet on 
kehitetty ammattilaisten 
käyttöön kohteissa, joissa 
vaaditaan erittäin suurta 
rasituksen kestoa kuivissa 
sisätiloissa.

Täysin liuotteeton Nova-sarja 
on mietohajuinen, ympäristö- 
ja käyttäjäystävällinen.

Luotettavat ja kustannustehokkaat, 
Siro-sarjan tuotteet moniin 
käyttökohteisiin. 

Käyttökohteita:  
Kovan mekaanisen ja kemi-
allisen rasituksen alaiset tilat 
esim. eteisauloissa, porraskäy-
tävissä sekä sairaalan käytävät 
ja -potilashuoneet ym. pinnat, 
joihin kohdistuu normaalia 
suurempaa rasitusta.  

Käyttökohteita: 
Soveltuu erityisesti pinnoille, 
joilta vaaditaan kovaa 
pesun- ja kulutuksenkestoa; 
esim. porrashuoneet, 
sisäliikuntatilat ja raskaan 
kulutuksen julkiset tilat.

Käyttökohteita:  
Seinä- ja kattopinnat kuivissa 
sisätiloissa; esim. asuinhuo-
neet, keittiöt, toimisto- ja 
kevyen kulutuksen julkiset 
tilat.

Käyttökohteita:  
Seinä- ja kattopinnat kuivissa 
sisätiloissa;  esim. asuinhuoneet, 
keittiöt, toimisto- ja kevyen 
kulutuksen julkiset tilat.

Pintakäsittelyn tehtävä on luoda sekä viihtyisää että 
laadukasta asuin- ja työympäristöä. Sen tulee myös suojata 
pinnat pesun- ja kulutuksenkestäviksi ja säilyttää kiinteistön 
arvoa. 

Rakennusmaalien 
valintaan vaikuttaa  
monta tekijää
Pintamaali on valittava kohteeseen alustan, käytön 
ja puhdistamisen tarpeen mukaan. Kestävyyden ja 
huollettavuuden lisäksi myös maalipinnan ulkonäölle sekä 
ympäristöluokituksille asetetaan vaatimuksia. 

Oikein valituilla rakennusmaaleilla voidaan vaikuttaa mm. 
seuraaviin tekijöihin:

• Pintojen puhtaana pitämisen helppous ja mekaanisen 
rasituksen kesto

• Huoltomaalausvälin pidentäminen

• Työnjäljen tasaisuus, värien ja kiiltoasteiden vaatimus-
ten täyttyminen

• Puhdas ja terveellinen sisäilma sekä ympäristön 
kestävä kehitys

Maalien helppo työstettävyys, hyvä peittokyky, tarttuvuus 
alustaan sekä ja laadukas lopputulos takaavat myös sujuvan 
työskentelyn kohteessa.  

Rakennusmaalit oikeaan 
käyttötarkoituksen
Tikkurilan tuotevalikoimasta löydät oikeat rakennusmaalit erilaisten kestävyysvaatimusten alaisille sisäseinien ja -kattojen maalaukseen.

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



Rakennusmaalit 
tuotevalikoima

Luja
Luja 7, 20 ja 40 pintamaalit 

• Erityisen vaativiin mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisiin sisätiloihin 
• Kestää erittäin hyvin pesua, myös sairaaloissa käytettyjä pesu- ja  
   desinfektiopuhdistusaineita 

• Sisältää tehokkaita homeenestoaineita suojaamaan maalipintaa erilaisia  
   mikrobeja vastaan 

• M1-päästöluokitus ja MED-hyväksyntä
• Lähes rajaton värivalikoima sekä Luja 7 ja 20 valmissävy G497

Luja Yleispohjamaali
• Täyshimmeä akrylaattipohjamaali
• Soveltuu Luja-pintamaalien sekä Tikkurilan sisäakrylaattimaalien pohjamaaliksi
• Myös sinkityille pinnoille ja tapettien alle

Ässä
Ässä 3, 7 ja 20 pintamaalit

• Raskaan kulutuksen kohteisiin, kuten julkisiin rakennuksiin, liiketiloihin  
ja porrashuoneisiin

• Ensiluokkaiset työstöominaisuudet (telaus/ruiskutus)
• M1-päästöluokitus, Joutsenmerkki, MED-hyväksyntä, VOC <10g/l
• Lähes rajaton värivalikoima, kaikki A- ja C-perusmaaleista saatavat värit sekä
 valmissävy G497
Ässä 1 pohja- ja kattomaali 

• Heijastamaton, myös sinkitylle pinnalle soveltuva
• Optimoitu ruisku- ja telamaalaukseen

Siro
• Toimiva ja luotettava tuoteperhe sisäseinien ja -kattojen maalaukseen  
   monenlaisissa kohteissa 

• Dispersiomaalisarjassa työstöominaisuudet optimoitu ammattilaisille 
• Pitkä työstöaika kaikkiin asuinhuoneisiin, keittiöihin ja kevyen kulutuksen  
   julkisiin tiloihin 

• Siro 7, matala sivukiilto, himmeä myös valoseinillä (kiilto 85o<10, ISO 2813) 
• Siro 2, 7 ja 20: valmissävy maalarinvalkoinen (G497) 

Nova
• Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen ratkaisu sisäseinä- ja kattomaalaukseen 

esim. asuin- ja toimitiloissa sekä kevyen kulutuksen julkisisssa tiloissa
• Nova 7, matala sivukiilto, himmeä myös valoseinillä (kiilto 85o<10, ISO 2813)
• Laaja värivalikoima (A-ja C-pohja saatavilla Nova 7 ja 20) sekä valmissävyt 

G497 ja F497
• Tuoteperheen Nova 7+ pintamaali, soveltuu myös raskaan kulutuksen 

julkisiin tiloihin, kuten auloihin ja porrashuoneisiin
• M1-päästöluokitus, Joutsenmerkki, yhteistyössä allergia-, iho-, ja astmaliiton 

kanssa
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TUOTE / KIILTORYHMÄ RASITUSLUOKKA MAALAUSTUOTERYHMÄ RIITTOISUUS / M2

Nova 20 / puolihimmeä 
Nova 12 / puolihimmeä 
Nova 7 / himmeä

RL 03 313 Teoreettinen riittoisuus 8-11 m²/l

Nova 7 + / himmeä RL 04 314 Teoreettinen riittoisuus 8-11 m²/l

Nova 2 / täyshimmeä RL 01...04 212, 311 Teoreettinen riittoisuus 7-11 m²/l

TUOTE / KIILTORYHMÄ RASITUSLUOKKA MAALAUSTUOTERYHMÄ RIITTOISUUS / M2

Siro 20 / puolihimmeä 
Siro 12 / puolihimmeä 
Siro 7 / himmeä

RL 03 313 Teoreettinen riittoisuus 8-12 m²/l

Siro 2 / täyshimmeä RL 01...02 211, 311 Teoreettinen riittoisuus 5-11 m²/l

TUOTE / KIILTORYHMÄ RASITUSLUOKKA MAALAUSTUOTERYHMÄ RIITTOISUUS / M2

Luja 40 / puolikiiltävä 
Luja 20 / puolihimmeä 
Luja 7 / himmeä

RL 04 ja RL 05 314, 315 Teoreettinen riittoisuus 8 m²/l

Luja Yleispohjamaali / 
täyshimmeä

RL 03...05 212 Teoreettinen riittoisuus 8 m²/l

TUOTE / KIILTORYHMÄ RASITUSLUOKKA MAALAUSTUOTERYHMÄ RIITTOISUUS / M2

Ässä 20 / puolihimmeä 
Ässä 7 / himmeä 
Ässä 3 / täyshimmeä

RL 04 314 Teoreettinen riittoisuus 8-11 m²/l 
Teoreettinen riittoisuus: 8-12 m²/l 
Teoreettinen riittoisuus: 8-12 m²/l

Ässä 1 / täyshimmeä RL 01…04 212, 311 Teoreettinen riittoisuus 8-11 m²/l
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Tikkurilan palvelut 
ammattilaisille
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 käyttökohteeseen. 
Asiantuntijan avulla oikein valittu sävy ja tuote kestävät aikaa. 

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

Lisätietoja: www.tikkurila.fi/pro

Ykköspohja
• Pohjamaalien ykkönen
• Edullinen ja luotettava pohjamaali asuntojen, keittiöiden, liike-  

ja luokkahuoneiden seinä- ja kattopinnoille
• Hyvä peittokyky, hyvä tartunta myös sinkkipintoihin
• Valmissävy maalarinvalkoinen (G497)
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TUOTE / KIILTORYHMÄ RASITUSLUOKKA MAALAUSTUOTERYHMÄ RIITTOISUUS / M2

Täyshimmeä RL 03...05 
RL 01

212 
311

Teoreettinen riittoisuus 8-12 m²/l

Ykköskatto
• Puhtaan valkoinen, heijastamaton kattomaali 
• Korkealaatuinen erikoisdispersiomaali, sekä tela- että ruiskumaalaukseen 
• Erinomainen tartuntakyky uusille ja aiemmin maalatuille pinnoille sekä 

sinkityille pinnoille
• Vesiohenteinen ja täyshimmeä
• M1-päästöluokitus, Joutsenmerkki

TUOTE / KIILTORYHMÄ RASITUSLUOKKA MAALAUSTUOTERYHMÄ RIITTOISUUS / M2

Täyshimmeä RL 01 311 Teoreettinen riittoisuus 8-11 m²/l
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Muut ammattilaisen tarvitsemat  
erikoistuotteet katoille ja seinille

Argentum 
Vaativien kohteiden erikoispintamaali hygienian 
hallintaan. Tuote sisältää virus- ja bakteerikasvustoa 
ehkäisevää tehoainetta.

Tixomatt  
Sitova ja eristävä pohjamaali ruiskutasoitekatoille ja
pinnoille, joita ei voi maalata vesiohenteisilla 
maaleilla.

Akrostop 
Eristävä erityispohjamaali, joka estää nikotiinin, 
noen, tussien ja kuivuneiden vesitahrojen läpilyönnit.

Kattomusta 
Musta täyshimmeä kattomaali sisäkattojen maalauk-
seen. Tarttuu hyvin myös sinkkipinnoille.

Pölynsidonta-aine 
Hyvin imeytyvä ja alustaa lujittava kiviainespintai-
sille seinä- ja kattopinnoille sekä betonilattioille. Ei 
muodosta kalvoa eikä muuta alustan alkuperäistä 
väriä.



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.

Tikkurila Oyj | PL 53, 01301 Vantaa 
Puhelin 020 191 2000 | www.tikkurila.fi
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