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TUOTEKUVAUS: 

Isoler och Täck vit on täysmatta alkydipohjainen maali, joka kestää hyvin pesua. Se on 
ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi eristysmaalina, mutta se toimii myös pohja- ja 
pintamaalina erityisesti pinkopahvikatoissa ja/tai liimavärimaalatuilla pinnoilla sisäkatoissa ja 
‑seinissä. 
Sillä voi maalata muun muassa mitä tahansa puupaneeli-, betoni-, kipsilevy-, rappaus-, 
paanu- ja puukuitulevypintaa. Se eristää erittäin hyvin ja soveltuu erityisen hyvin pinnoille, 
joilla on kosteus-, nikotiini- tai savuvaurioita, sekä ehkäisemään oksien läpilyöntiä mänty- ja 
kuusipaneeleissa. Tuote peittää myös voimakkaita seiniin pinttyneitä hajuja. Se soveltuu 
hyvin myös vanhoille liima- tai kalkkivärimaalatuille pinnoille, joiden maalaamiseen ei voi 
käyttää vesiohenteisia materiaaleja. 
Maali on erittäin peittävä ja täyteläinen, ja maalipinta kestää hyvin pesua. Maali muodostaa 
täysin matan pinnan, joka heijastaa valoa vain vähän. 

 
 

 
TEKNISET TIEDOT: 

Käyttöalue Ulko-/sisäkäyttöön 

Sideaine Alkydi 

Kuiva-ainepitoisuus tilavuudesta 53 % 

Kuiva-ainepitoisuus painosta 76 % 

Tiheys 1,50 kg/l 

Kiilto 3 (täysmatta) 

Pestävyys Luokka 1 (EN 13300) 

Puhdistus/laimennus Alifaatteja sisältävä lakkabensiini 

Materiaalin menekki 4–6 m²/l 

Ilman/pinnan lämpötila maalattaessa Vähintään +5 °C 

Maalaustyökalut Sivellin, tela ja (ohentamisen jälkeen) maaliruisku 

Pölykuiva 6 h 

Uudelleenmaalattava 48 h 

Täysin kuiva 72 h 

Säilyvyysaika 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa. Säilytetään 
suojassa pakkaselta 

Väri Valkoinen 
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Syttyvyys 3 

VOC-pitoisuus (Kat. A/g): 350 g/l (2010) 
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ESIVALMISTELU 

Aloita aina lukemalla purkin kyljessä olevat käyttöohjeet, ja ole huolellinen alusta alkaen. 
Hyvät työkalut ja huolelliset pohjatyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. 
Sekoita maali hyvin pohjaa myöten ennen kuin aloitat maalaamisen. Maalin, ilman ja 
alustan lämpötilalla on myös suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos 
lämpötila on alle 
+5 °C. 

Maalattavan pinnan pitää olla puhdas, kiinteä, kuiva ja pölytön. Pese ja huuhtele pinta ja 
poista siitä vanha irtonainen maali. Kiiltävät alkydimaalatut pinnat hiotaan himmeiksi. 
Muista suojata lattiat ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista. 

MAALAUS 

Maali on käyttövalmista. Levitetään telalla tai siveltimellä. Kun maali on ohennettu 
lakkabensiinillä (mieluiten aromittomalla), sillä voi myös ruiskumaalata. Oksankohtien 
eristämiseen suositellaan sivellintä. 

 

Koska maalipintaan jää telalla maalattaessa tietynlainen pintakuvio, maalipinta pitää 
tasoittaa levittämisen jälkeen, jotta pinnasta tulee sileä ja peittävä. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi kattoja tai muita pintoja maalattaessa sitä, että telaa vedetään maalin 
levittämisen jälkeen kostealla pinnalla samaan suuntaan tasaisella voimakkuudella ja 
nopeudella. Kaikki pinnan kohoumat asettuvat siten tasaisesti samansuuntaisiksi. Näin 
vältetään valon epätasainen heijastuminen pinnalta, joten pinta ei näytä laikukkaalta. 
Samaa maalia käytetään sekä pohja- että pintamaalina. Yleensä riittää yksi kerros, 
mutta joissakin tapauksissa toinen kerros voi olla tarpeen pinnan kuivuttua. Jos 
pinnalla on paljon oksankohtia, parhaan eristysvaikutuksen saavuttamiseksi 
suositellaan, että tuotetta levitetään ensin ohut kerros, jonka annetaan kuivua 
vähintään 48 tuntia, minkä jälkeen levitetään vielä yksi maalikerros. 

 
 

 
MAALAUKSEN JÄLKEEN 

Pyyhi työkalut huolellisesti ennen puhdistamista lakkabensiinillä. Sulje purkki 
huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä lasten ulottumattomissa. Nestemäisiä 
maalinjäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava paikalliselle 
jäteasemalle. Suojele ympäristöä, niin mekin teemme. 
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PINNAN HOITO 

Kestää erittäin hyvin pesua ja tavallisia kotitalouskemikaaleja. 


