
ESIVALMISTELUT

• Suojaa maalat tavan alueen ympäristö maalarin-
paketista löytyvällä suojamuovilla ja käytä  
muovin kiinnitykseen maalarinteippiä. 

• Suojaa pistorasioiden ja valokatkaisijoiden  
kannet sekä listat.

• Huuhtele ja kuivaa maalaustela hyvin  
ennen käyttöä.

• Sekoita maalaustuotteet huolellisesti.

HYVÄ KÄSITTELYLÄMPÖTILA

• Kuiva sisäilma voi nopeuttaa vesiohenteisten 
maalien kuivumista liikaa maalausaikana.

• Sopiva käsittelylämpötila on noin +15 – 20 °C  
ja ilman suhteellinen kosteus noin 50 %.

• Tuotteilla voi olla erilaisia suosituksia, joten  
tarkista ne tuoteselosteesta.

POHJATYÖT

• Poista irtoava lika ja pöly esimerkiksi imurilla 
(käytä pehmeää suulaketta)

• Pese maalattavat seinäpinnat maalarinpaketista 
löytyvällä maalarinpesulla (etiketissä tarkemmat 
ohjeet). 

• Huuhtele hyvin ja anna kuivua.

• Tasoita maalattavalta alueelta kolot, reiät ja  
halkeamat maalarinpaketista löytyvällä kevyt- 
hienotasoitteella. 

• Hio tasoitetut alueet huolellisesti ennen  
maalausta. (Maalarinpaketista löytyy hiomatuki  
ja hiomapaperia K80 ja K100)

• Pohjamaalaa tasoitetut kohdat ja anna niiden  
kuivua täysin ennen varsinaista maalausta.  
Muuten tasoitettu kohta jää näkyviin.

A sunnon seinäpinnat raikastuvat 
maalaamalla. Omatoimiremont
teihin on saatavilla maalarin

paketteja, joissa on kaikki tarvittavat maa
lausvälineet.  
 
Lue aina maalien ja muiden käyttämiesi 
tuotteiden käyttöohjeet huolellisesti ja 
noudata maalarinpaketin mukana tulevaa 
ohjetta. Maalaa aina koko seinäpinta. Kat
tojen maalaaminen ei ole asunnoissamme 
sallittua.

Seinien maalausohjeet



JÄLKITYÖT

• Jos jatkat maalaamista seuraavana 
päivänä, laita tela ja siveltimet  
muovipussiin ja sulje se hyvin.

• Poista maalarinteipit mahdol-
lisimman pian maalauksen jälkeen.

• Anna maaltun pinnan kuivua  
hyvin. Kuivumisaika vaihtelee  
tuotteesta riippuen.

• Poista suojaukset ja laita pisto-
rasioiden ja valokatkaisijoiden 
kannet paikoilleen.

• Vie maalijäte ongelmajätteiden 
keräyspisteeseen. Vie tyhjät ja 
kuivat purkit kierrätykseen.

Maalaus & viimeistely

MAALAUS

• Aloita seinän maalaus nurkista  
ja kulmista, jotka kannattaa  
maalata pienellä siveltimellä.  
Maalaa myös seinän alaosa  
siveltimellä tai maalausrajaajalla. 

• Rajaa katon ja seinän raja  
maalausrajaajalla. Rajaaja ja  
sivellinsetti löytyvät maalarin-
paketista.

• Maalaa seinän muut osat telalla.

• Maalin levityksen jälkeen viimeis-
tele maalaus telaamalla levitetty 
alue alhaalta ylös päin tasaisen 
lopputuloksen aikaansaamiseksi.
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