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pellavaöljymaali

MAALITYYPPI Pellavaöljypohjainen puupintojen ulkomaali. Maali on valumaton ja erittäin 
helpposivelteinen ja sisältää puuta suojaavia aineita.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 471. Kiiltoryhmä 3.

KÄYTTÖ Puupinnat, kuten ulkoseinät, otsa- ja tuulilaudat, nurkka- ja vuorilaudat, puiset aidat ja 
ikkunanpuitteet.
Ei sovi dispersiomaalipinnoille.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus N.  60 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet 
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.

Käytännön riittoisuus Höylälauta  
Sahalauta     

8 - 10 m²/l

  5 - 7 m²/l

 

Tiheys 1,2 g/ml

 

Kuivumisaika, +23°C
 - sateenkestävä
Päällemaalattavissa

6 - 8 tunnin kuluttua
1 - 3 vuorokauden kuluttua

Ohenne Eurodecor Lakkabensiini

Välineiden pesu Eurodecor Lakkabensiini

Kiilto Puolikiiltävä

Värisävyt Ulkomaalivärikarttojen sävyt.

Säänkestävyys Hyvä
Huomaa, että öljymaaleille on tyypillistä kiillon ja sävyn muuttuminen ajan 
myötä.

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, 
ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä 
paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. 
Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely ja 
pohjamaalaus

UUSI PUUPINTA:
Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo 
rakennuskesänä.
Poista pinnasta  irtonainen aines, lika, pöly ja home. Käytä tarvittaessa homepesuliuosta.
Sivele pinta värittömällä FASAD pohjusteella. Anna kuivua 2 - 5 vrk säästä ja 
kyllästysasteesta riippuen.
Pohjamaalaa puupinnat FASAD POHJAMAALILLA. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.
Pese metalliosat lakkabensiinillä ja pohjamaalaa ne FASAD POHJAMAALILLA.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA: 
Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista 
huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen 
tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka 
maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai 
teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla 
infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai 
suihkupuhdistusta.
Pese maalipinnat maalarinpesuliuoksella, homeiset pinnat homepesuliuoksella ja huuhtele 
pinnat hyvin.
Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä FASAD pohjusteella ennen 
pohjamaalausta, ks. 'UUSI PUUPINTA'. Pohjusta paljaat puupinnat FASAD 
POHJAMAALILLA. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.
Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Pese kaikki metalliosat lakkabensiinillä ja pohjamaalaa 
ne FASAD POHJAMAALILLA.

Pintamaalaus Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen 
syntymisen. Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 
kertaan.

Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin 
lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi 
vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa 
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, 

käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.




