
a

Ikkunamaali Allround
Puuöljy
Punamultamaali
Julkisivumaali Premium
Puunsuoja
Perinteinen öljymaali

Kaikki mitä sinun tarvitsee 
tietää ulkomaaleista



Tervetuloa hyödyntämään 

vinkkejämme ja tutkiskelemaan 

kaikkia valikoimassamme olevia 

tuotteita!

Maalataanko?
Korkealaatuiset ulkomaalit 

Meillä on laaja valikoima Pohjoismai-
den johtavien maaliasiantuntijoiden 
kanssa kehitettyjä ulkomaaleja.  
Ulkomaalit ovat erittäin korkealaa- 
tuisista raaka-aineista valmistettuja ja 
sopivat niin tee se itse -maalarille kuin 
ammattilaisellekin. Valikoima kattaa 
kaiken pohjamaalista puuöljyyn.  
Trendikkäät värit on tuotettu yhdessä 
johtavien maaliasiantuntijoiden 
kanssa. Erittäin laadukas lopputulos 
hyvään hintaan!

Huolehdi kodistasi
Pohjoismainen ilmastomme on  
omanlaisensa. Täällä on vuoroin  
kylmää, kosteaa, tuulista ja 
 aurinkoista. Näissä olosuhteissa  
tarvitaan  omanlaisensa maali.  
Sitä varten on kehitetty  julkisivumaali 
Premium, joka pitää julkisivun  
hohtavan voimakasvärisenä jopa  
15 vuoden ajan. Esimerkiksi ikkunat, 
ovet, ulkokalusteet, aidat ja  
vastaavat tarvitsevat kovemman  
pinnan. Näitä pintoja varten on  
ikkunamaali Allround.

Pohjusta oikein – maalaa 
helposti

Kun teet valmistelut oikein ja käytät 
hyviä välineitä, maalauksesta tulee 
sekä helpompaa että hauskempaa. 
Sen lisäksi maali kestää pidempään. 

Oikea väri oikean  
tunnelman luomiseen
Halusitpa sitten punamullan kaltai-
sen perinteisen klassikon, tyylikkään 
graniitinharmaan tai hillityn mustan, 
takaamme erittäin upean laadun  
– erittäin hyvään hintaan.  
Reflekt- maalisarjamme sisältää  
laajan valikoiman erittäin laadukkaita  
perinteisiä pohjoismaisia maaleja. 
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Maalaamattomat pinnat
Aloita aina puhdistuksesta. Varmista, 
että pinnoilla ei ole hometta, levää tai 
muuta kasvustoa. Käytä pohjustusöl-
jyä liitoksissa, päätypuissa ja naulojen 
kannoissa. Pohjusta sitten pohjamaa-
lilla. Viimeistele Premium julkisivumaa-
lilla tai Allround ikkunamaalilla.

Puhdas koti!

Aiemmin maalatut pinnat
Kaavi pinta ja pese se puhtaaksi. 
Perusteellinen puhdistus on kestävän 
tuloksen edellytys. Jos mahdollista, 
kannattaa ehdottomasti levittää 
maalinpesuaine matalapaineruiskulla. 
Kevät on paras vuodenaika maalata 
alhaisen ilmankosteuden vuoksi.  
Silloin maalattava puu kuivuu  
paremmin. Pinnan täytyy kuivua,  
ennen kuin voit aloittaa pohjamaa-
lauksen ja maalauksen. Halkeamat, 
syvät naulojen kannat ja kolot on 
helppo täyttää akryylimassalla.

Ikkunoiden kunnostus
Jos puu on hyvin kuivaa, se kestää  
paremmin, kun levität ensin pohjustu-
söljyä. Jos olet onnistunut kaapimaan 
puun näkyviin, pohjusta pohjustu-
söljyllä ja pohjamaalilla ennen kuin 
maalaat ikkunamaalilla.

•  Työ sujuu nopeammin ja hauskemmin, kun käytössäsi on 
oikeanlainen sivellin.

•  Sopiva sivellin tekee kerroksesta tasaisemman, myös epäta-
saisilla pinnoilla, ja saa maalin kestämään pidempään. 

•  Meillä on laaja valikoima erilevyisiä siveltimiä.

Oikeanlainen sivellin on kaiken A ja O



Kestävä julkisivumaali
Julkisivumaali Premium ja ikkunamaali 
Allround ovat vesiohenteisia maaleja, 
joilla voi maalata kaikkia aiemmin 
käsiteltyjä alustoja lukuun ottamatta 
punamultamaalilla maalattuja pintoja. 
Sinun tarvitsee ennen maalaamista 
varmistaa vain, että pinta on puhdas, 
kuiva ja kiinteä. Tämän ansiosta saat 
todella kestävän pinnan, jonka voi 
pestä. Perinteisellä öljymaalillamme 
voit maalata pintoja, jotka on aiemmin 
maalattu öljymaalilla tai öljylasuurilla. 
Jos haluat maalata punamultamaa-
lilla, muista, että se sopii vain uudelle 
puulle tai aiemmin kyseisellä maalilla 
maalatuille pinnoille.

Klassiseen tyyliin  
punamultamaalilla
Haluatko punaisen pinnan, joka on 
klassisen matta, mutta silti eloisa ja 
antaa puun hengittää? Maalaa talosi 
Ruotsissa valmistetulla punamulta-
maalillamme, niin saat pinnasta  
juuri sellaisen. Punamultamaali sopii 
vain karkeasti sahatuille puupinnoille 
sekä pinnoille, jotka on aiemmin  
maalattu punamultamaalilla.

Luonnollista kauneutta:  
puuöljy 2-in-1 Allround
Puuöljy 2-in-1 Allround sopii erinomai-
sesti esimerkiksi varastoihin, hirsipin-
nalle, aidoille, tuulensuojille, terasseille, 
laitureille ja muille pinnoille, jotka 
kaipaavat piristystä mahdollisimman 
yksinkertaisella tavalla. Se on erityisen 
tehokas silloin, kun olosuhteet eivät ole 
ihanteelliset. Soveltuu käsittelemättö-
mälle tai aiemmin öljytylle puulle.

Huolehdi ikkunoista  
erityisen tarkasti
Sanotaan, että ikkunat ovat talon  
silmät, ja toden totta, usein kat- 
seemme kohdistuvat juuri ikkunoihin. 
Ne ja muut puuyksityiskohdat ovat 
myös talon altistuvimmat osat.  
Siksi on tärkeää, että olet erityisen 
tarkka ja tarkastat sekä korjaat  
mahdolliset vauriot säännöllisesti. 
Käytä laadukasta vesiohenteista  
sarjaamme, johon kuuluvat  
pohjustusöljy, pohjamaali ja  
ikkunamaali Allround.

Suojaa puuöljyllä
Puun luonnollisen ulkonäön säilyttämi-
seksi puuöljy on kaikkein paras valinta. 
Puuöljy ehkäisee puun lahoamisen 
sään ja tuulen vaikutuksesta, ja se saa 
aikaan upean kiillon. Lisäksi se tekee 
pinnasta paremmin likaa ja kosteutta 
hylkivän. Reflektin öljyvalikoimassa  
on erilaisia öljyjä kaikille tavallisille 
puutyypeille ja -pinnoille. Öljyt on  
mukautettu niin, että ne suojaavat 
puuta ja antavat sille pitkän käyttöiän.
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Huomioi seuraavat seikat:
• Etelään päin osoittavat pinnat haalistuvat eniten auringon vaikutuksesta.

• Pohjoiseen päin osoittavat pinnat altistuvat eniten kasvustolle varjon takia.

• Vaakatasossa olevat julkisivulaudoitukset ovat erityisen alttiina, koska vesi 
ja kosteus voivat päästä liitoksiin ja päätypuu ei useimmiten ole suojattu.

• Räystäät suojaavat ja pidentävät niin julkisivujen kuin ikkunoidenkin  
kestävyyttä.

• Rakennusten lähellä olevat kasvit estävät pintoja kuivumasta,  
varjostavat ja lisäävät kasvustojen riskiä.

• Päätypuut ja liitokset ovat erityisen alttiita pintoja.  
Nämä pinnat kannattaa käsitellä erityisen huolellisesti.

• Pystylaudoitukset ovat erityisen alttiina, jos päätypuuta ei ole suojattu ja 
katkaistu vinoon niin, että tippareuna on maata kohti. Etäisyyden maa-
han pitäisi olla sellainen, että roiskeet eivät yllä lautojen alareunaan.

Piitä sisältävä Wood Protec-
tion puunsuoja
Reflekt-puunsuojakäsittely on puuöljyn 
vaihtoehto, joka luonnon avustuksella 
saa aikaan kauniin hopeanharmaan 
pinnan. Se sopii hyvin painekyllästetyn 
puun ja muun ulkokäyttöön tulevan 
puun käsittelyyn. Tulos tulee näkyviin 
noin kolmen kuukauden kuluttua käsit-
telyn jälkeen. Lopputulos muodostuu 
sateen ja auringon vaikutuksesta. 
Lisäksi puunsuoja on ympäristöystä-
vällinen.

Älä unohda puhdistusta! 
Onnistuneen lopputuloksen edelly- 
tyksenä on, että alusta on hyvin  
puhdistettu. Reflekt-puhdistus- 
tuotteiden valikoimassa on tuotteita,  
joilla voit puhdistaa julkisivut,  
kalusteet, terassilaudat ja useimmat 
muut vastaavanlaiset pinnat  
tehokkaasti.

Hyvä lopputulos edellyttää 
hyvää pohjatyötä
Hyvin tehdyt valmistelut ovat edelly-
tyksenä onnistuneelle lopputulokselle. 
Koska vikoja ja puutteita ei voi peittää 
maalilla, valmisteluihin kannattaa 
varata enemmän aikaa kuin itse 
maalaamiseen. Suojaa ja peitä aluksi 
muovikelmulla tai suojapaperilla  
kaikki, mitä ei ole tarkoitus maalata.



Granite GreyGranite GreyWhiteWhite

BlackBlackCottage RedCottage Red

Architect WhiteArchitect White

Storm GreyStorm Grey

• Vältä työskentelyä suorassa 
auringonpaisteessa, jotta pinta-
kerrokseen ei muodostu kuplia.

• Suunnittele maalaustyö – 
 maalaa julkisivu ennen 
julkisivun yksityiskohtia.

• Maalaa puun syiden suuntaisesti.

• Maalaaminen sujuu helpommin, 
jos maalaajia on kaksi. 
Toinen levittää maalin telalla 
ja toinen tasoittaa siveltimellä. 
Käsitelkää vain niin suuria alueita 
kerrallaan, että maali ei ehdi 
kuivua ennen tasoittamista.

Vinkki!

Tämä on uskomattoman hyvin kestävä 
maali – se säilyttää värinsä ja kiiltonsa 
jopa 15 vuoden ajan. Paranneltu julkisivu-
maali Premium on Joutsenmerkitty, ja sen 
peitto- ja maalausominaisuudet ovat 
entistäkin paremmat. Premium-maali on 
saavuttanut huipputulokset ulkomaali-
emme pitkäaikaisissa testeissä Ruotsissa. 
Sitä on saatavana kuutena suosituimpa-
na värinä, jotka edustavat pohjoismais-
ta tyyliä ja ovat suunniteltu keskenään 
yhteensopiviksi.

Käyttöalue: Puujulkisivut, talojen 
nurkkalaudat, vuorilaudat ja vastaa-
vat. Voidaan maalata kaikille aiemmin 
maalatuille pinnoille lukuun ottamatta 
punamultamaalilla maalattuja pintoja. 
2,7 l, 9,1 l

Julkisivumaali Premium
Harvinaisen kestävä!
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ValkoinenValkoinen

Vinkki!

• Perinteinen öljymaali saa 
aikaan parhaan tuloksen, jos se 
levitetään ohuina kerroksina ja 
sen annetaan kuivua riittävästi 
kerrosten välissä.

• Maalattaessa aitoja huomioi 
erityisesti pinnat, joissa pysty-
suorat pylväät ja vaakalau-
dat kohtaavat. Niissä on usein 
halkeamia, joiden takia alue 
täytyy kaapia ja antaa kuivua 
ennen käsittelyä.

Perinteinen öljymaali
Klassinen alkydimaali
Perinteinen öljymaali on yhdistelmä 
alkydia ja keitettyä pellavaöljyä. Se saa 
aikaan hyvän suojan ja tunkeutuu hyvin 
alustaan. Öljymaali muodostaa kovan 
ja kestävän pinnan. Uusi puutavara 
pohjustetaan perinteisellä öljymaalilla, 
joka on ohennettu 10–15%:lla mine-
raalitärpättiä. Ohennetta lisätään 
pintakasvuston ehkäisemiseksi. Maali 
kuivuu melko nopeasti myös hieman 
alhaisemmissa lämpötiloissa ja ilman-
kosteuden ollessa hieman korkeampi. 

Käyttöalue: Aidat, ulkokalusteet, 
kaiteet, ovet, puujulkisivut ja vastaavat. 
Maalataan uudelle puulle tai aiemmin 
öljymaalilla tai öljylasuurilla maalatuille 
pinnoille. Ei suositella pinnoille, jotka on 
maalattu akrylaattimaalilla tai 
punamultamaalilla. 2,5 l



AntrasiittiMustaMusta ValkoinenValkoinen

• Käytä ikkunoiden maalaamiseen 
ikkunasivellintä. Se helpottaa 
työtä esimerkiksi maalattaessa 
lasin vierestä.

• Suojaa ikkunalasit UV-kestävällä 
maalarinteipillä, joka voi 
jäädä pitkäksi aikaa paikalleen 
ilman, että se tarttuu pysyvästi 
kiinni lasiin.

• Maalaa kittisauman päälle ja 
noin 1 mm:n verran lasin päälle, 
jotta vettä ei pääse tunkeutu-
maan karmin sisään.

• Ikkunan puitteen alakappale 
ja sivukappaleita hieman 
matkaa ylöspäin kannattaa 
maalata ylimääräisen kerran, 
sillä nämä pinnat altistuvat 
eniten rasitukselle.

Vinkki!

Ikkunamaali Allround hyödyntää 
viimeisintä akrylaattitekniikkaa, ja sen 
ominaisuuksia ovat hyvä tartunta, 
nopea kuivuminen ja pitkä kestävyys. 
Ikkunamaali Allround on helppo 
maalata, ja sen hyvä kerrospaksuus 
suojaa särmiä ja kulmia. 
Maali muodostaa kovan, kestävän ja 
vankan pinnan, joka ei kellastu ajan 
mittaan. Siihen on lisätty pintakasvus-
toa ehkäisevää ainetta.

Käyttöalue: Ikkunat, ovet, 
ulkokalusteet, aidat, kaiteet ja 
vastaavat. 0,68 l, 2,3 l

Ikkunamaali Allround
Suojaa ikkunat pitkäksi aikaa
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PunamultamaaliPunamultamaali

• Maalaa punamultamaalilla 
levittämällä se useana ohuena 
kerroksena. Tällä tavoin voidaan 
estää maalin halkeilu myöhem-
min. Käytä aina punamulta-
maalisivellintä, koska se on 
jäykempi ja levittää maalin 
oikean paksuisena.

• Käytä hengityssuojainta harja-
tessasi vanhaa maalia pois. 
Tämä on erityisen tärkeää, 
koska aiemmin käytetty 
perinteinen punamultamaali 
saattaa sisältää raskasmetalleja.

• Punamultamaalimme ei sisällä 
lainkaan raskasmetalleja.

Punamultamaali
Klassinen punamultamaali

Vinkki!

Punamultamaali on valmistettu puna-
maaliväriaineesta, jauhoista, pella-
vaöljystä, rautavihtrillistä ja vedestä.

Sen päälle ei voi maalata muilla 
maalityypeillä, ja se on tarkoitettu 
maalattavaksi vain uudelle, karkeasti 
sahatulle puulle sekä aiemmin puna-
multamaalilla maalatuille pinnoille. 
Jos aiot maalata pinnan, joka on jo 
maalattu punamultamaalilla, harjaa 
ensin irrallaan oleva maali pois 
teräsharjalla. Parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi suosittelemme 
ohentamaan maalia 10 % vedellä.

Käyttöalue: Karkeasti sahatut 
puupinnat sekä pinnat, jotka on 
aiemmin maalattu punamultamaalilla. 
10 l
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KirkasKirkas

• Älä koskaan jätä ylimääräistä 
öljyä pinnalle pitkäksi ajaksi. 
Vaarana on, että pinnasta 
tulee tahmea.

• Säästä selkääsi! Kun öljyät 
terassilautoja, saat parhaan 
työasennon käyttämällä 
siveltimen jatkovartta.

Puuöljy
Todellinen klassikko

Vinkki!

Alkydivahvistettu pellavaöljy on aito 
ruotsalainen öljy, jota on myyty 
 Ruotsissa yli 30 vuoden ajan. 
Tämä öljy imeytyy syvälle puuhun 
myös viileissä ja kosteissa sääolosuh-
teissa saaden aikaan erittäin hyvän 
suojan korkean öljypitoisuuden an-
siosta. Öljyyn on lisätty pintakasvus-
toa ehkäisevää ainetta. Lakkabensii-
niä sisältävä. Kuiva- ainepitoisuus 31%.

Käyttöalue: Painekyllästetty ja
käsittelemätön puu, myös jalopuu. 4 l



• Kun aloitat, pinnan on oltava 
 täysin kuiva. Uuden puun täytyy 
ensin kuivua vähintään kolmen 
kuukauden ajan.

• Sametinsileän lopputuloksen 
aikaansaamiseksi voit hioa pintaa 
kevyesti hienolla hiomapaperilla 
ennen käsittelyjä.

• Levitä kaksi runsasta kerrosta. 
Anna kuivua välillä vähintään kaksi 
tuntia. Käytä sivellintä tai telaa.

• Tee käsittely mieluiten ilman-
kosteuden ollessa alhainen eli 
keväästä elokuuhun. Älä tee käsit-
telyä, mikäli on luvattu sadetta.

Puunsuoja
Kestävä hopeanharmaa pinta

KirkasKirkas

Refl ekt-puunsuoja on näppärä oikotie 
kauniisti patinoituneeseen tyyliin. 
Puu saa luonnollisen hopeanharmaan 
pinnan, joka lisäksi ehkäisee halkeilua. 
Refl ekt-puunsuoja sopii laudoituksille, 
terasseille, ulkokalusteille, laitureille ja 
vastaaville pinnoille. Kaunis hopean-
harmaa pinta tulee hiljalleen esiin n. 
kolmen kuukauden kuluttua käsittelys-
tä. Lopullinen tulos on kuitenkin pysyvä. 
Ja mikä parasta: oikein käytettynä puu 
saa upean suojan, joka kestää usean 
vuoden ajan. Kunnossapitoon 
suositellaan käytettäväksi puunsuojaa, 
jota on ohennettu vedellä suhteessa 
1:1. Se puhdistaa ja vahvistaa puun 
suojausta entisestään.

Käyttöalue: Painekyllästetty ja muu 
ulkokäyttöön tarkoitettu puu. 3 l

Vinkki!
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KirkasKirkas

Puuöljy 2-in-1 
Allround
Puuöljy 2-in-1 Allround on hyvin tunke-
utuva, säänkestävä ja pigmentoitu 
puunsuojaöljy niin uuden kuin 
vanhankin puun kyllästämiseen 
ja ehostamiseen.

Se tekee kuultavan pinnan valonkes-
tävällä pigmentillä. Musta saa aikaan 
mattapinnan kun taas patina vaalen-
taa ja saa aikaan kauniin harmaan/
valkoisen värisävyn. Saatavana on 
myös tummanruskea. Levitä kahdesti, 
jos haluat tummemman lopputulok-
sen. Voidaan käyttää sekä pohja-
maalina että viimeistelymaalina. 
Levitä öljyä siveltimellä, kunnes puu 
on kyllästetty. Maali tunkeutuu hyvin 
puuhun myös ei niin ihanteellisissa 
lämpötiloissa ja jos pohjatyötä ei ole 
tehty kovin huolellisesti.

Käyttöalue: Ratapölkyt, pylväät, 
tuulensuojat ja niin edelleen. Ei voida
käyttää lakatulle eikä maalatulle 
puulle. 2,5 l

Patina TervanruskeaMusta

Puuöljy V
Puuöljy V on täysin kirkas ja vesio-
henteinen öljy. Se tunkeutuu puuhun, 
vahvistaa varioitunutta rakennetta, 
saa aikaan likaa ja vettä hylkivän 
pinnan. Öljyyn on lisätty pintakas-
vustoa ehkäisevää ainetta. 
Kuiva- ainepitoisuus 15%.

Käyttöalue: Sopii painekyllästetylle 
ja käsittelemättömälle puulle. 2,5 l

• Päätypuu imee jopa 30 kertaa 
enemmän kuin pintapuu. 
Siksi päätypuu kannattaa öljytä 
useaan kertaan parhaan 
lopputuloksen saavuttamiseksi.

• Suurilla alueilla voit käyttää 
telaa, mikä säästää aikaa 
huomattavasti.

Vinkki!



Puuöljy kiinalainen 
Ensiluokkaista kiinalaista puuöljyä 
kaikentyyppisen puun käsittelyyn, 
mukaan lukien rasvaiset eksoottiset 
puulajit, kuten tiikki ja mahonki. 
Puuöljy soveltuu sekä ensikäsittelyyn 
että puutarhakalusteiden, terassien, 
ikkunoiden, julkisivujen ja muiden 
puisten kohteiden kunnossapitoon. 
Parhaista raaka-aineista valmistettu 
öljy tunkeutuu syvälle alustaan 
ja luo voimakkaasti vettä hylkivän, 
kauniin pinnan.

Käyttöalue: Ulkokalusteet, ovet yms. 
Kyllästetty ja käsittelemätön puu. 0,75 l

Kirkas
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ValkoinenKirkas

• Jotta saisit miellyttävän lopputulok-
sen, esityöt täytyy tehdä huolellisesti. 
Noudata aina tuotteiden ohjeita.

• Voit eristää oksat ja pihka-alueet 

Pohjustusöljy
Vesiohenteinen pohjustusöljy, joka 
ehkäisee kosteutta ja muodostaa 
pohjan jatkokäsittelylle. Pinnan on 
oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. 
Kaikki käsiteltävät pinnat on puhdis-
tettava liasta, homeesta ja levistä. 
Käsittele lisäksi kuullotteella tai peite-
maalilla. Voit käyttää pohjustusöljyä 
myös maalattavissa ovissa ja ikku-
noissa sekä sisä- että ulkopuolella. 
Ole erityisen huolellinen päätypuiden 
ja laudoitusten liitoskohdissa. 

Käyttöalue: Uusi puu, vanha hiottu 
käsittelemätön sekä vanha 
painekyllästetty puu. 0,68 l, 2,5 l

Pohjamaali
Valkopigmentoitu pohjamaali 
ulkokäyttöön puulle. Pohjana ras-
vainen, veteen emulgoitu öljyalkydi. 
Se ehkäisee kosteutta ja turvaa 
myöhemmän käsittelyn. Pohjamaali
V ehkäisee myös jonkin verran 
alustassa olevien värjäytymien läpi-
tunkeutumista. Käytetään lähinnä 
pohjamaalina ennen pintamaala-
usta vesiohenteisilla akrylaatti- 
tai alkydiöljymaaleilla. 

Käyttöalue: Käsittelemätön tai 
kyllästetty puu. 0,68 l, 2,5 l

Vinkki!

oksalakalla ennen pohjustusöljyn 
levittämistä.

• Muista suojata itsesi ja ympäristösi. 
Käytä suojalaseja ja -käsineitä.



Peruspuhdistusaine
Tätä käytetään puhdistukseen ennen  
maalaamista tai maalattujen pintojen 
pesemiseen. Käsittele pinta siveltimellä 
tai harjalla, jotta saat siitä mahdolli- 
simman puhtaan. Huuhtele pesun  
jälkeen käyttämällä runsasta  
vesimäärää ja anna pinnan kuivua  
ennen maalaamista. 3 l

Puun puhdistusaine
Tämä on voimakas emäksinen puh-
distusaine, joka valkaisee ja puhdistaa 
painekyllästetyn puun liasta ja levistä. 
Liota pinta. Levitä tiivistettä juuriharjalla 
ja työskentele kokonaisia lautoja pitkin. 
Pidä pinta märkänä käsittelyn aikana, 
anna vaikuttaa noin 10 minuutin ajan ja 
huuhtele sitten huolellisesti pois. Suojaa 
lasi-, alumiini- ja muut herkät pinnat. 3 l

• Ole erittäin varovainen, jos käytät 
painepesuria. Puu voi vaurioitua ja 
lisäksi halkeamiin/liitoskohtiin pää-
see helposti vettä, mikä tarkoittaa, 
että kestää kauemmin, ennen kuin 
puu voidaan maalata tai öljytä.

• Älä pese pintoja suorassa aurin-
gonpaisteessa, koska puhdistus-
aine voi kuivua, ennen kuin se on 
ehtinyt vaikuttaa. Lisäksi pinta  
voi saada epätasaisen kiillon.  
Huuhtele pinta huolellisesti,  
ennen kuin aloitat puhdistuksen.

• Anna pinnan kuivua perusteellisesti, 
ennen kuin aloitat maalaamisen.

• Pesty pinta kuivuu perusteellisesti  
helpoimmin keväällä,  
kun ilmankosteus on alhainen.

Vinkki! 
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Akryylimassa
On hyvä idea tarkastaa pinta ennen 
maalaamista. Halkeamat,  
syvät naulojen kannat ja kolot on 
helppo täyttää akryylimassalla. 
Voidaan maalata päälle n. 6 tunnin 
kuluttua. Koska akryylimassa on 
joustavaa, se mukailee puun liikkeitä 
lämpötilan muuttuessa. 300 ml

Paineruisku
Levitä pesuaine matalapaineruiskulla. 
Ruiskua käyttämällä saat aineen  
helposti halutulle pinnalle. 



Reflekt-maalisarja 
Laadukas maali, joka on kehitetty yhteistyössä Flüggerin ja muiden johtavien 
pohjoismaisten maalinvalmistajien kanssa. Reflekt-maali sisältää valikoituja  
raaka-aineita niin vaativalle käsityöläiselle kuin kodin remontoijallekin.  
 
Reflekt-maalisarja antaa varman laadun alhaiseen hintaan. Reflektin erilaiset 
värit ovat maaliasiantuntijoiden kehittämiä. Erityisesti harmoniaan sekä  
pohjoismaiseen perinteeseen on panostettu. 
 
Värisävyissämme on kehitetty erityisesti niin, että ne näyttävät kauniilta suurilla 
pinnoilla. Julkisivulla väri koetaan yleensä kirkkaampana ja voimakkaampana 
kuin maalinäytteessä.

Työnkuvaus sekä muita tuotetietoja löytyy tuote-etiketistä sekä sivustolta 
www.rusta.com.
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Onko sinulla kaikki tarvittava?

Siveltimet

Tela

Jatkovarsi

Pohjustusöljy

Pohjamaali 

Puhdistusaineet

Pesusieni

Teräsharja

Pesuharja

Yleiskaavin

Hiomapaperit

Hiomatyyny

Suojakäsineet

Maalarinteippi, UV-kestävä

Suojamuovi

Ikkunakitti

Akryylimassa

Maalipurkin avaaja

Katkoteräveitsi

Patruunapuristin

Matalapaineruisku

Maalisekoitin

Varmista, että maali  
ei lopu kesken
Osta riittävästi maalia ja siveltimiä.  
Avaamattomassa pakkauksessa olevat  
tuotteet voi palauttaa 30 päivän sisällä. 
Palautettaessa tuotetta, on tärkeää huomi-
oida ettei maali ole altistunut pakkaselle.

Liity Club Rustaan jo tänään, niin saat 
365 päivän palautusoikeuden!
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Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja tuotteiden loppumiseen. 2022.


