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VÄRI-KALLEN PERINTEINEN ÖLJYMAALI  

 

Tuotetyyppi Perinteisellä reseptillä valmistettu useita luonnonöljyjä sisältävä öljypohjainen 

puupintojen ulkomaali. Huippuluokan pigmenttejä sisältävä maali on helppo sivellä, 

kuivuu hitaasti ja muodostaa peittävän ja kestävän hengittävän pinnan. Tuotteen 

reseptuuri on testattu ja hyväksi koettu Suomen pohjoisissa olosuhteissa. Sopii sekä 

uudisrakennusten että vanhojen arvorakennusten suojaksi. 

Soveltuvuus  Maalaamattomat sekä aiemmin maalatut puuseinät, hirsipinnat, vuorilaudat, aidat 

ym. puurakenteet ulkona. Saha-, höylälauta- ja hirsipinnoille. Perinteinen öljymaali 

pehmeän kalvonsa vuoksi ei sovellu vaakasuorille pinnoille, kuten kaiteisiin ja 

puutarhakalusteisiin.  

Käyttökohteet   Ulkokäyttöön. Puiset ulkopinnat kuten seinät, räystäät, vuorilaudat, ym. 

Maalaustuoteryhmä Maalaustuoteryhmä 471, kiiltoryhmä 4 (puolihimmeä) 

 

Tekniset tiedot 

Tiheys   n. 1.40 - 1.45 kg/dm3  

Kuiva-ainepitoisuus  83 paino-%   

Riittoisuus   3-10 m2 /l maalattavan pohjan karkeudesta riippuen 

VOC-pitoisuus   EU:n VOC raja-arvo (kat.A/d) on 300 g/l (2010). 

Levitystapa   Sivellin tai korkeapaineruisku 

Maalausolosuhteet  Maalattavan pinnan on oltava kuiva sekä talvella lumeton ja jäätön, ilman suhteellisen 

kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana. Maalauslämpötila -20°C – 

+20°C. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa eikä kuumalle pinnalle.  

Kuivumisaika + 20°C Pintakuiva 2-3 vrk, päälle maalattavissa 2-5 vrk  

Riittoisuus   Sileät pinnat 6–10 m2/l, karkeat pinnat 3–6 m2/l.  

 
 
Käyttöohjeet  
 
Uudismaalaus  Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta 

aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa 
Pohjustepuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, 
ruosteenestopohjamaalilla. pohjamaalaa 10 % Eurodecor Lakkabensiinillä ohennetulla 
VÄRI-KALLEN PERINTEINEN ÖLJYMAALIlla. Tämän jälkeen pintamaalaa pinnat 1-2 
kertaan VÄRI-KALLEN PERINTEINEN ÖLJYMAALIlla. Sekoita maali huolellisesti ennen 
käyttöä. 

 
Huoltomaalaus  Poista aikaisemmin käsitellystä puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta 

puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat hypokloriitti 
liuoksella ja vedellä tai homeen poistoon tarkoitetulla aineella. Huuhdo vedellä ja 
anna kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Pohjustepuunsuojalla. Maalaa pinnat 1-2 
kertaan VÄRI-KALLEN PERINTEINEN ÖLJYMAALIlla riippuen alustan väripoikkeamasta 
ja käsiteltävän pinnan kunnosta.  
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Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna 
mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja 
ohenna tarvittaessa Eurodecor Lakkabensiinillä. Levitä siveltimellä tai 
korkeapaineruiskulla. Käytettäessä korkeapaineruiskua, pinnan tasoitus siveltimellä. 
Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. 

 
Ominaisuus  Ajan myötä etenkin tummissa sävyissä voi ilmetä maalipinnan himmenemistä ja 

kulumista.  

 
Ohenne  Eurodecor Lakkabensiini 

Työvälineiden puhdistus  Eurodecor Lakkabensiini  

 
MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!  

 

Varastointi, kuljetus ja turvallisuus  

Varastointilämpötila  yli +5oC  

UN-nro   UN 1263  

Kuljetuksen vaaraluokka  3  

Pakkausryhmä  III 

 

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

 

Ympäristöhaittojen ehkäisy  Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset 

kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan 

sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden 

keräyspisteeseen. 

 

Varoitus  Syttyvä neste ja höyry. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä vesieliöille, 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 4,5-dikloori-2-n-oktyyli-4- isotiatsoliini-3-oni ja 
2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä suojakäsineitä 
/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE 
(tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. 
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Vältettävä päästämistä 
ympäristöön. 


