
Sisämaalaus
Ovet & ikkunat, kalusteet, sauna



KALUSTEIDEN 

MAALAUS ja 

LAKKAUS

Mitä maalataan ja mihin 

käyttötarkoitukseen?

Mikä alusta?

Mitä aikaisempia 

käsittelyitä?

Vesiohenteinen vai 

liuotinohenteinen?

Millä työvälineellä?
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Pohjamaaleja eri 

käyttötarkoituksiin

Alustan epätasaisuuden tasaaminen

Pitävä

Peittävä

Pintamaalausta helpottava

Alustaa sitova

Läpilyöntejä eristävä



Helmi –perheeseen oma kitti

• Vesiohenteinen kalustekitti 

huonekalujen viimeistelyyn. 

• Naarmujen ja pienten kolojen 

paikkaukseen

• 3 mm täyttökyky

• Päällemaalattavissa

• 200ml pehmeä tuubi
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Otex ja Jehu 

Lakkabensiiniohenteisia

Otex tartuntaa vaativiin alustoihin ja 

Jehu puupuhtaalle

mm. Ovet, ikkunanpuitteet ja kalusteet

Helmi Pohjamaali

Vesiohenteinen

mm. Ovet, ikkunan puitteet ja kalusteet

http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/med_hyvaksytyt_tuotteet


Otex Akva -tartuntapohjamaali

Vesiohenteinen tartuntapohjamaali

Ongelmapinnoille kuivissa tiloissa

Hyvä peittokyky

Kevyt sivellä ja telata

http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/med_hyvaksytyt_tuotteet


MULTISTOP eristyspohjamaali

Puupintojen eristyspohjamaali ja erikoispohjamaali 

värjääntymien estoon

Estää tehokkaasti puun uuteaineiden ja oksakohtien sekä 

muiden tummentumien (kuten terva ja nikotiini) 

kulkeutumisen maalipintaan

Sitoo tehokkaasti puusta erittyvät värjäävät uuteaineet 

pohjamaalikerrokseen Väri F497, ei sävytetä

Pintamaaliksi katoissa Paneelikatto Valkoinen, puulattioilla 

Betolux Akva ja paneelipinnoilla Helmi kalustemaali



HUONEKALUT, OVET, 

IKKUNAT JA PANEELISEINÄT
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Helmi kalustemaali

Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja 

metallipinnoille

Myös aiemmin maalatuille pinnoille

Kuivuu nopeasti

Ei kellastu

Levitys keinokuitusiveltimellä ja 

vaahtomuovitelalla



• Vesikiertoisiin lämpöpattereihin ja putkiin

• 1/3 L ja 1 L

• Hyvä peittokyky

• Väri valkoinen 595L

• Ei kellastu, eikä pehmene lämmöstä -> 

pintaan ei tartu lika eikä pöly

• Valintaopas: kalusteet, ovet, ikkunat

HELMI PATTERIMAALI



IRTOKALUSTEET
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EMPIRE

Liuotepohjainen tiksotrooppinen puolihimmeä alkydimaali

Kalusteet sisällä

UNICA ULKOKALUSTEMAALI

Liuotepohjainen puolikiiltävä alkydimaali

Metalli- ja puukalusteet sisällä ja ulkona

MIRANOL

Liuotepohjainen tiksotrooppinen täyskiiltävä alkydimaali

Metalli- ja puupinnat, kalusteet, leikkikalut, työkalut, veneet 

yms sisällä ja ulkona



Unica Akva Ovi-

ja Ikkunamaali

Vesiohenteinen, puolikiiltävä akrylaattimaali

Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit  sekä 

ulkokalusteet

Koko ikkuna sisältä ulos

samalla tuotteella

Uusien ja aikaisemmin maalattujen tai lakattujen 

puupintojen ja pohjamaalattujen metallipintojen 

maalaukseen ulkona ja sisällä.



OVET, IKKUNAT JA LISTAT
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Maalarin Valkolakka

Liuoteohenteinen alkydimaali

Pohjamaalaus Jehulla tai Otexilla, 

pintamaalaus kahteen kertaan

Tikkurila Symphony vaaleat värit 

Luonnonkarvasivellin

Huom!  Ikkunat voidaan sulkea aikaisintaan

3 vrk kuluttua.



Unica Akva lakka

Modifioituun akrylaattiin perustuva 

puolikiiltävä lakka

Uusien ja aikaisemmin lakattujen tai 

kuullotettujen puupintojen lakkaukseen sisällä 

ja ulkona

Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit

Sisältää UV-suojan

Muodostaa vettä hylkivän pinnan



Kiva kalustelakka

Vesiohenteinen, kellastumaton, sävytettävä 
akrylaattilakka sisäkäyttöön.

Neljä kiiltoastetta, himmeä, puolihimmeä, 
puolikiiltävä sekä kiiltävä.

Puupinnoille kuivissa sisätiloissa.

Käyttökohteina huonekalut kuten pöydät, 
tuolit, kirjahyllyt ym., leikkikalut sekä 
paneeliseinät, puukatot, ovet ja vastaavat 
puupinnat.

Sävyt Kuultavat sisävärit kartan, sekä Deco 
Grey kuultavien värien mukaan.



SAUNAT JA 

KYLPYHUONEEN 

PANEELIPINNAT

Kuultavan sävyn lopputulokseen 

vaikuttavat:

Puun oma väri

Puulaji

Aiemmat käsittelyt ja niiden 

määrä

Työstäminen

Puun imevyys

Uusien käsittelykertojen määrä

Valaistus

Asiakkaan värimieltymykset



SUPI, hirsi- ja paneelipinnat

KOSTEISIIN JA KUIVIIN SISÄTILOIHIN

Saunapesu

desinfioi ja poistaa kalkkisaostumia

Saunasuoja

sisältää homeenestoainetta, 

sävytettävissä

Laudesuoja

parafiiniöljy, syventää puun omaa väriä



SUPI, hirsi- ja paneelipinnat

KOSTEISIIN JA KUIVIIN SISÄTILOIHIN

Arctic

helmiäispigmenttiä sisältävä suoja, 

sävytettävä

Saunavaha

luonnonvahaa sisältävä suoja-aine, 

vakiosävyt ja sävytettävissä 

Lattiaöljy

kasviöljypohjainen emulsio puulattioille ja –

ritilöille, sävytettävissä



KIITOS


