
SISÄMAALAUS



POHJAT



POHJATYÖT

Puhdistus ja pesu 

Hionta ja irtoavan poisto

Paikkaus ja tasoitus

3

pesuaine liike

lämpötilaaika



PESU

MAALIPESU

Esikäsittelyyn koville ja kiiltäville maalipinnoille 

sisä- ja ulkokäyttöön

Puhdistaa ja karhentaa pintoja 

Seinät, lattiat, huonekalut, ovet yms



Kaikkea kiinteää pintaa ei tarvitse hioa pois

Pölynpoisto 

HIONTA



Presto- sarjan tuotteet ovat vesiohenteisia 

valmistasoitteita 

Seinä- ja kattopinnat, myös aiemmin 

maalatuille pinnoille

Kuivuminen kerrospaksuuksien, ilman 

kosteuden ja lämpötilan  mukaan

Tasoitetut pinnat hiotaan ympäröivän pinnan 

tasoon

Tasoitetut kohdat paikkamaalataan aina 

pohjamaalilla

TASOITUS



TASOITUS
SEINÄ- JA KATTOPINNAT, KUIVAT TILAT:

PRESTO LF aiemmin maalatut pinnat

PRESTO LH levysaumojen ylitasoitus

PRESTO LG karheat pinnat ja syvät kolot

PRESTO R valkoinen

PRESTO R vihreä

telattava tasoite saumanauhojen kiinnitykseen 

ja kaikenlaiseen ylitasoitukseen

PRESTO J saumanauhan kiinnitykseen

SEINÄ- JA KATTOPINNAT, MÄRKÄTILAT:

PRESTO LV koko- ja osatasoitus J LH LG LV



Imeytyvät hyvin ja täyttävät alustaa 

Pitokyky, peittokyky

Pintamaalausta helpottava

Tasaista ja saumatonta lopputulosta

Erilaiset tuotteet erilaisille alustoille, esim. 

hauraat tai veteen liukenevat pinnat

Läpilyönnit, värjäytymisen esto 

POHJAMAALAUS



VARMA POHJAMAALI

Pitokykyinen vesiohenteinen 

akrylaattipohjamaali

Pidentää pintamaalin työstöaikaa

Pintamaalaus Tikkurilan akrylaattiseinä-

ja kattomaaleilla

Tapettien alle

POHJAMAALAUS

LUJA YLEISPOHJAMAALI

Vesiohenteinen pohjamaali

Kosteiden tilojen erikoispohjamaali

Sisältää homeenestoainetta, joka suojaa 

maalipintaa

Pintamaalaus Tikkurilan akrylaattiseinä-

ja kattomaaleilla, erityisesti Luja 

pintamaali



AKROSTOP

Vesiohenteinen eristävä akrylaattimaali

Estää nikotiinin, noen, tussien ja kuivuneiden 

vesitahrojen läpilyönnit

Pintamaalaus Tikkurilan akrylaattiseinä- ja 

kattomaaleilla

POHJAMAALAUS

TIXOMATT

Liuotepohjainen, hyytelömäinen, peittävä ja 

eristävä alkydimaali

Liima- ja kalkkimaalipinnat, ruiskutasoitekatot

Uusille ja maalatuille pinnoille

Pintamaalaus Tikkurilan akrylaatti katto- ja 

seinämaaleilla



POHJAMAALAUS

MULTISTOP
Vesiohenteinen eristyspohjamaali

Katto- ja seinäpaneelit, puulattiat, listat, ovet, 

ikkunanpuitteet ja huonekalut

Puupinnoille värjääntymien estoon

Estää tehokkaasti puun uuteaineiden, oksakohtien 

ja tummentumien kulkeutumisen maalipintaan

Voidaan käyttää pintamaalina kohteissa, joissa ei 

mekaanista rasitusta, pintamaalaus Paneelikatto 

Valkoisella, Betolux Akvalla, Helmi pintamaalilla ja 

Unica Akvalla



PINNAT



ALUSTA

Mitä ollaan käsittelemässä

Alustan kunto

Aiemmat käsittelyt

LOPPUTULOS

Kulutuksenkesto

Pesunkesto

Laatu

Kiilto 

Väri

Ulkonäkövaatimukset

KÄSITTELYN VALINTA



Ilman lämpötila

Ilmankosteus

Veto 

Pöly

OLOSUHTEET



Kattoihin valitaan yleensä himmeä tuote

Oikea työjärjestys, ota huomioon valon suunta

Telaa rauhallisin vedoin 

Käytä riittävästi maalia

Tiputa huoneen lämpötilaa ja lisää 

ilmankosteutta

Laadukkaat työvälineet

KATON MAALAUS



KATON MAALAUS

SIRO HIMMEÄ

Vesiohenteinen kattomaali kuiviin sisätiloihin

Betoni- ja tasoitepinnat, erilaiset levypinnat

Täyshimmeä heijastamaton pinta

Helppo levittää, pitkä työstöaika



KATON MAALAUS

PANEELIKATTO VALKOINEN

Vesiohenteinen akrylaattimaali kuiviin 

sisätiloihin

Himmeä täsmätuote paneelikattoihin

Vanhat pinnat pohjamaalataan Multistopilla

Levitetään reilusti

Ei sävytetä



Alustan kunto ja pohjatyöt

Maalin valinta kulutuksen ja tilan mukaan

Oikea työjärjestys ja työskentelysuunnat

Maalaustekniikka

Laadukkaat työvälineet

SEINÄN MAALAUS



SEINÄN MAALAUS

BETONI- JA TASOITEPINNAT, LEVYPINNAT, 

KUIVAT SISÄTILAT:

HARMONY 

Puhdistusta kestävä täyshimmeä akrylaattimaali. 

Peilaa vähiten alustan epätasaisuutta

JOKER

Silkinhimmeä, liuotteeton akrylaattimaali. Kestää 

pesua

REMONTTI-ÄSSÄ

Liuotteeton akrylaattimaali. Erityisesti toistuvaa 

pesua vaativiin kohteisiin



SEINÄN MAALAUS

BETONI- JA TASOITEPINNAT, LEVYPINNAT, 

SISÄTILAT:

LUJA 7, 20 & 40 

Vesiohenteinen erikoisakrylaattimaali

Keittiöt, pesuhuoneet, käytävät ja eteiset

Kestää kemiallista rasitusta, toistuvaa pesua ja suoraa 

vesirasitusta

Sisältää homeenestoaineita, jotka suojaavat 

maalipintaa



SEINÄN MAALAUS

BETONI- JA TASOITEPINNAT, LEVYPINNAT, 

SISÄTILAT:

ÄSSÄ 4, 7 & 20

Ammattilaisille kehitetty laadukas rakennusmaalisarja 

raskaan kulutuksen kohteisiin

NOVA 7, 12 & 20

Liuotteeton ja mietohajuinen maali ammattimaiseen 

sisämaalaukseen 

SIRO 7, 12 & 20

Hyvä telattavuus ja pidempi aukioloaika



Kuultavan käsittelyn ja sävyn lopputuloksen 

vaikuttavat:

Puun oma väri, puulaji

Aiemmat käsittelyt 

Työstäminen

Puun imevyys

Valaistus

Asiakkaan mieltymykset

Käsittele 1-2 kertaa puun syiden suuntaisesti

PUUPINTOJEN KÄSITTELY



PUUPINTOJEN KÄSITTELY

Hirsi- ja paneelipinnat kuivissa sisätiloissa, 

seinät ja katot:

PANEELI ÄSSÄ PANEELILAKKA 10 & 20 

Kestävä lakka normaaliin asuinkäyttöön

PANEELI-ÄSSÄ HIRSISUOJA

Sisältää homeensuoja-ainetta

PANEELI-ÄSSÄ TITAN

Suojaa uutta vaaleaa puuta tummumista 

vastaan



PANEELISEINÄT

HELMI KALUSTEMAALI 10, 30 & 80

Vesiohenteinen akrylaattimaali

Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja 

metallipinnoille

Myös aiemmin maalatuille pinnoille

Kuivuu nopeasti

Ei kellastu

Levitys keinokuitusiveltimellä ja 

vaahtomuovitelalla



MAALARIN VALKOLAKKA 30 & 90

Liuoteohenteinen alkydimaali

Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja 

metallipinnoille

Myös aiemmin maalatuille pinnoille

Levitys luonnonkarvasivellin

Kuivuu hitaasti

PANEELISEINÄT



KIVA KALUSTELAKKA 10, 30, 50 & 70

Vesiohenteinen akrylaattilakka sisäkäyttöön

Puupinnat kuivissa sisätiloissa

Huonekalut, lelut, paneeliseinät, ovet, ikkunat

Ei kellastu

Kuivuu nopeasti

PANEELISEINÄT



Vältä lattiapinnoilla liian paksuja kalvoja, sillä 

ne kuivuvat erittäin hitaasti ja rypistyvät 

kuivuessaan.

Vanhoissa lattioissa tarkista aina lattiapintojen 

kunto ja tee tarvittavat rakenteelliset 

korjaukset.

Anna käsiteltyjen pintojen kuivua riittävästi. 

Pelkkä pinnan kuivuminen maaleissa ja 

lakoissa ei riitä, vaan niiden lopullinen 

kuivuminen kestää tuotteesta ja kalvon 

paksuudesta riippuen viikosta neljään viikkoon.

Lattioiden maalaus



Betolux

liuoteohenteinen, alkydia sisältävä

kiiltävä

puu- ja betonialustoille

Betolux Akva

vesiohenteinen

puolikiiltävä

puu- ja betonialustoille

Lattioiden maalaus



Permo

Alkydimaali sisälattiolle

Kiiltävä

Perinteinen puulattiamaali

Perinteiset puulattiavärit  Vanhan Ajan Värit-

kartasta 

Lattioiden maalaus



Parketti-Ässä lattialakka

Vesiohenteinen polyuretaani-akrylaattilakka

sisäkäyttöön. Kirkas, ei sävytetä!

Kolme kiiltoastetta, puolihimmeä, puolikiiltävä sekä 

kiiltävä.

Käyttökohteina parketti- ja lautalattiat sisätiloissa.

Hiotulle puupinnalle pohja-, pinta- sekä 

huoltolakkaukseen sisätiloissa. Soveltuu myös 

aikaisemmin maalattujen puulattioiden 

huoltokäsittelyyn.

Parketti-Ässä Petsi

Vesiohenteinen akrylaattipetsi.

Hiottujen puulattioiden petsaukseen, kun 

pintalakkana käytetään Parketti-Ässä -lattialakkaa.

Sävytetään Kuultavat sisävärin kartan sekä Deco 

Grey kuultavien sävyjen mukaan. 

Lattioiden lakkaus



Unica Super

Nopeasti kuivuva uretaanialkydilakka. Sisältää UV-

suoja-ainetta, joka hidastaa auringonvalon puuta 

kellastavaa vaikutusta.

Liuotinohenteinen.

Kolme kiiltoastetta, puolihimmeä, puolikiiltävä sekä 

kiiltävä. Käyttökohteina puupinnat sisällä ja ulkona 

kuten veneet, irtokalusteet ja lattiat, joihin kohdistuu 

lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.

Sävytettävä. 

Lattioiden lakkaus



KIITOS


