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Nyans-seinämaali 
Nyans Full Matt Edition 
Pro-lakkamaali

Väriä koko kotiin!

koskee valkoista  
Nyans-seinämaalia
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3096 0016
Indoor paints and varnishes

3096 0024
Indoor paints and varnishes

202 Mountain Mist

214 Perfect Match 213 Sandalwood

203 Soft Shadow

205 Deep Sea212 Estate Green

Pro-lakkamaali – kova ja kestävä pinta

Pro-lakkamaali on laadukas vesiohenteinen 
maali, joka sopii erinomaisesti sisätiloihin 
esimerkiksi kalusteiden, ovien, huonekalujen 
ja listojen maalaamiseen. Maali on helppo 
levittää, ja se muodostaa sileän, kovan ja 
kellastumattoman lakkamaalipinnan.  
Maali peittää hyvin ja maalattu pinta  
on pesunkestävä.

Maalilla on ympäristömerkintä ja laadun 
takuuna Joutsenmerkki. Pro-lakkamaalista 

on saatavana yhdeksän trendikästä väriä, 
jotka on suunniteltu yhdessä johtavien 
värisuunnittelijoiden kanssa. Värejä on 
helppo yhdistellä, ja maalattu pinta on 
puolikiiltävä. Valkoista on saatavana  
myös kiiltävänä. 

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saa-
miseksi suosittelemme käsittelemään poh-
jan pohjustusaineella ennen maalaamista.

Nyans Full Matt Edition – täyshimmeä vaikutelma

Nyans Full Matt Edition on laadukas  
vesiohenteinen ja täyshimmeä maali  
seinien ja kattojen maalaamiseen. Maali 
on helppo levittää, ja se ei juurikaan  
roisku maalatessa. Täyshimmeä vaikutel-
ma antaa tyylikkään pinnan kaikkiin kodin 
kuiviin tiloihin. Erinomaisen pyyhittävyyden 
ansiosta maali sopii hyvin myös esimerkiksi 
eteiseen ja keittiöön. Maalilla on  
ympäristömerkintä ja laadun takuuna 
Joutsenmerkki. Maali on saatavana 2,7 

litran purkeissa. Määrä riittää noin 21  
neliömetrin suuruisen tilan maalaamiseen 
yhteen kertaan, jos seinämateriaalin  
pinta ei ole kovin huokoinen. Nyans Full 
Matt Edition on suunniteltu yhteistyössä 
johtavien värisuunnittelijoiden kanssa,  
ja siitä on saatavana kahdeksan trendi-
kästä väriä.
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512 Koala



12 Tundra
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9  Soft Feather

16 Morning Haze31 Abstract Green

11 Koala

7  Elegance

32 Innocent Blue4  Linen 33 Magnolia

22 Midnight

20 Stone Slate 24 Liquorice

34 Dove Blue

13 Concrete

25 Ocean

36 Nude Skin 37 Studio Grey

Nyans-seinämaali – 24 väriä

Nyans-seinämaali on laadukas vesiohen-
teinen seinämaali, joka saa aikaan kauniin 
mattapinnan. Maali on helppo levittää, 
sen peittokyky on hyvä ja se ei juurikaan 
roisku maalatessa. 

Himmeät Nyans-seinämaalit sopivat 
erinomaisesti kipsi-, betoni-, lasikuitu- ja 
tapettipintojen maalaamiseen. Vesiohen-
teinen maali sisältää huolella valittuja 

För mer info se www.rusta.com

26  Balance

27  Soft Pink 28  Old Rose 29  Soft Harmony

35  Sand

ja laadukkaita raaka-aineita, ja se on 
erittäin mietohajuinen. Maalilla on lisäksi 
ympäristömerkintä ja laadun takuuna 
Joutsenmerkki.

Himmeä Nyans-seinämaali on läpäissyt 
myös Testfaktan kattavat laboratoriotestit 
ja se täyttää Testfaktan Verified Quality & 
Performance -laatumerkinnän vaatimuk-
set. Nyans-maali on laadukas ja alittaa 

terveydelle haitallisia kemikaaleja koskevat 
päästörajat selvästi.

Maalia on saatavana 2,5 litran purkeissa. 
Määrä riittää noin 25 neliömetrin suurui-
sen seinän maalaamiseen yhteen kertaan, 
jos seinämateriaalin pinta ei ole kovin 
huokoinen. Valkoisia sävyjä on saatavana 
myös 10 litran purkeissa. 

Yhteistyössä johtavien 
värisuunnittelijoiden kanssa  
Nyans-seinämaalista on saatavana 24 
väriä, jotka on suunniteltu Pohjoismaiden 
johtavien värisuunnittelijoiden kanssa. 
Trendikkäät sävyt sopivat useimpiin kodin 
tiloihin.  

Nyans-seinämaali – laadukas seinämaali

Siveltimien ja telojen lisäksi saatavana 
on laaja valikoima tuotteita, jotka hel-
pottavat maalausprojektiasi ja auttavat 
saavuttamaan erinomaisen lopputuloksen. 
Maalien ja työkalujen lisäksi saatavana 
on tasoitteita, akryylimassaa ja maa-
linpesuainetta sekä tarvikkeita, kuten, 
lattiansuojapaperia ja maalarinteippiä. 
Meiltä saat tuotteita myös perusteellisem-
piin pohjatöihin. Pohjamaali (Primer Wall 
& Ceiling) tasoittaa maalattavan pinnan 
värieroja, kuten kittisaumoja tai pieniä 

Tuotteita, jotka helpottavat maalausprojektiasi
tapettikuviota. Tuotetta, jossa on eristävä 
pohjamaali ja peitemaali samassa, 
voidaan käyttää muun muassa tapettien, 
tahrojen ja käsittelemättömien puupinto-
jen maalaamiseen.

Katso lisää värivaihtoehtoja ja vinkkejä 
onnistuneeseen maalausprojektiin osoit-
teesta www.rusta.com.


