
HIRSI- JA PUUPANEELIPINNAT SISÄLLÄ

HIRSIVAHA
Hengittävä suoja hirsipinnalle



Hengittävä suoja 
hirsipinnoille

HENGITTÄVÄ 

HIRSIVAHA on hengittävä vaha hirsi- ja paneelipinnoille kuivissa ja kosteissa 
sisätiloissa. Karnauba-palmun lehdistä tuotettua luonnonvahaa sisältävä 
HIRSIVAHA jättää likaa ja vettä hylkivän pinnan, minkä vuoksi pinta on helppo 
puhdistaa. Värittömänä se syventää puupinnan luonnollista värisävyä. Sävy-
tetty vaha taas antaa puupinnoille kauniin läpikuultavan sävyn ja suojaa puu-
ta auringon UV-säteilyltä. Valkoiseksi sävytettynä HIRSIVAHA uudistaa tum-
muneetkin pinnat. Soveltuu myös puisten katto-, seinä-, ja jalkalistojen 
sekä väliovien käsittelyyn.



Näin vahaat  
paneeli- tai hirsiseinän:

VINKKEJÄ

1. Puhdista käsiteltävät pinnat huolellisesti pölystä, rasvasta 
ja irtoliasta. 

2. Sekoita vaha hyvin. Levitä HIRSIVAHA hirren tai paneelin 
pintaan keinokuitusiveltimellä tai sienellä 1-2 kertaan. Vahaa 
paneelit tai hirret syynsuuntaisin vedoin yksi paneeli tai hirsi 
kerrallaan.

3. Pese maalausvälineet ensin vedellä. Käytä lopuksi pesussa 
pesuainetta, jotta harjakset jäävät pehmeiksi. Huuhtele vielä 
vedellä.

4. Kierrätä jätteet oikein. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kier-
rättää. 

• Jos pidät maalaamisesta taukoa, laita työvälineet muovi-
pussiin ja sulje se ilmatiivisti. Näin säästyt välineiden pesulta.

• Tuotteen lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteis-
sa kestää 3–4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lo-
pullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maali-
pintaa käsiteltävä varoen.

• Kokeile testimaalausta: kuultavissa tuotteissa alustan väri 
vaikuttaa aina lopputulokseen. Saat voimakkaamman sävyn 
lisäämällä toisen kerroksen HIRSIVAHAA. 

• Kuultava väri levittyy tasaisemmin, jos ensin levitetään yksi 
vahakerros ilman sävyä ja sen jälkeen sävyllinen kerros vahaa. 

Suojaa kodin 
puupinnat kauniisti 

ja kestävästi 

HIRSIVAHA
Vesiohenteinen karnauba-luonnonvahaa sisältävä 
suoja-aine sisäkäyttöön käsittelemättömille puupin-
noille: hirsi- ja paneeliseinät, -katot, listat ja väliovet. 

Väri: Väritön, sävytettävissä Kuultavat Sisäsävyt -väri-
kartan sävyihin. Riittoisuus: 10–14 m²/l kertalevityk-
senä. Pakkauskoot: 2,7 ja 9 l. Vähäpäästöinen. Tuote 
on saanut rakennusmateriaalien parhaan M1-päästö-
luokituksen.



Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen 
perheyritys, jonka monipuolisesta tuotevalikoimasta 
löytyy maaleja ja pinnoitustuotteita puulle, kiviaines-
pinnalle ja metallille, niin sisä- kuin ulkopinnoillekin. 

Tinkimätön tuotekehitys, vahva kokemus ja jatkuva 
kouluttautuminen ovat tehneet Teknoksesta alan 
johtavan asiantuntijan. Laadukkaat tuotteemme ja 
hyödylliset vinkkimme ovat myös sinun käytettä-
vissäsi, kun haet kohteellesi parasta mahdollista 
lopputulosta. 
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Me teemme sen kestäväksi

maalineuvonta@teknos.fi
puh. 09 5060 9550 (pvm/mpm)
www.teknos.fi

TEKNOS OY     
Takkatie 3, PL 107
00371 HELSINKI     

www.facebook.com/teknos.fi


