
TERASSIT,  
ULKOKALUSTEET  

JA AIDAT
Maalausopas



TERASSIT
Ulkona oleva terassilaudoitus altistuu 
jatkuvasti suurelle rasitukselle. Sen päällä 
kävellään, se kastuu, jäätyy, sulaa ja on 
alttiina auringon UV-säteilylle. Puuterassi 
kestää pidempään ja näyttää edustavalta, 
kun sen huoltaa säännöllisesti puuöljyllä. 
Terassin värin vaihto onnistuu myös puu-
öljyn avulla. Esimerkiksi kuluneen vihertävän 
painekyllästetyn puun saa miellyttävän 
ruskeaksi tai tyylikkään harmaaksi värilli-
sellä puuöljykäsittelyllä.

Terassikalusteet ovat erityisesti taivasalla 
talvehtiessaan kovan säärasituksen alla. 
Ajan mittaan tumminkin jalopuu harmaan-
tuu UV-säteilyn vaikutuksesta. Keväällä 
kalusteiden pinta voi hilseillä tai sillä 
saattaa näkyä mustapilkkuhometta tai 
leviä. Tavallisimmin jalopuusta valmistetut 
kalusteet saa kuitenkin säännöllisellä 
öljyämisellä säilymään liki uudenveroisina. 
Kotimaisesta puusta valmistetuille ulko-
kalusteille voi öljykäsittelyn sijaan antaa 
uuden ilmeen ja suojaavan pinnan myös 
maalaamalla ne valkoisiksi tai iloisen 
värikkäiksi.
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Vesiohenteinen puuöljy ulkokäyt-
töön terassilattioiden, laitureiden ja 
muiden vaakapintaisten rakenteiden 
sekä ulkokalusteiden suojaamiseen. 
Sopii käsittelemättömälle, lämpökä-
sitellylle sekä kestopuulle. Levite-
tään puhtaalle, kuivalle puupinnalle 
siveltimellä, sienellä tai upottamalla. 

Liuotinohenteinen puuöljy ulkokäyt-
töön terassilattioiden ym. rakentei-
den sekä ulkokalusteiden suojaa-
miseen. Laitureille suosittelemme 
vesiohenteista WOODEX AQUA 
WOOD OIL Puuöljyä. Sopii lämpökä-
sitellylle ja kestopuulle sekä eksootti-
sille puulajeille. Levitetään puhtaalle, 

WOODEX® AQUA WOOD OIL Puuöljy

Terassien käsittely

WOODEX® WOOD OIL Puuöljy

Suojaa puupintoja kosteudelta, 
likaantumiselta ja sävytettynä myös 
auringon UV-säteilyltä. Saatavissa 
valmissävyissä ruskeana ja harmaana 
sekä värittömänä, joka sävytetään 
KUULTAVAT VÄRIT-kartan sävyihin.

kuivalle puupinnalle siveltimellä, 
sienellä tai upottamalla. Suojaa puu-
pintoja kosteudelta, likaantumiselta ja 
sävytettynä myös auringon UV-sätei- 
lyltä. Saatavissa valmissävyissä 
ruskeana ja harmaana sekä värittö-
mänä, joka sävytetään KUULTAVAT 
VÄRIT-kartan sävyihin.

Miten valitsen oikean tuotteen?

Puuöljyt ovat säärasitukselle joutuvien vaakapuupintojen hoitoaineita. Puuöljyillä käsitellään terassirakenteet, ulkolattiat, 
laiturit ja puutarhakalusteet.  Puuöljyn käyttöön pätevät samat periaatteet kuin muuhunkin puun pintakäsittelyyn:  
Mitä kuivempi käsiteltävä puupinta on, sitä syvemmälle tuote pääsee vaikuttamaan ja sitä kauemmin se myös suojaa.  
Paras suoja kovaan rasitukseen joutuville vaakapinnoille saadaan, kun käsittely uusitaan vuosittain. 
teknos.fi/maalausohjeet

 LIUOTIN- 
OHENTEINEN 

PUUÖLJY

MONI- 
KÄYTTÖINEN,  

VESIOHENTEINEN 
PUUÖLJY

Aidan käsittely

WOODEX PRIMER on vesiohenteinen 
väritön pohjuste, jota käytetään  
suojaamaan puupintoja ulkona kos-
teudelta ja halkeilulta. Antaa suojan 
veden imeytymistä vastaan myös 
katkaisupinnoilla. Vähentää riskiä 
puu- ja maalipinnan halkeilulle.  

WOODEX® PRIMER POHJUSTE

Käytetään yhdessä Teknoksen ulko- 
maalien ja kuullotteiden kanssa. 
Nopea päällemaalausaika. WOODEX 
PRIMER:lla pohjustettu puupinta on 
pintakäsiteltävä mahdollisimman 
pian kuivumisen jälkeen.

SUOJAA PUUTA 
KOSTEUDELTA JA 

HALKEILULTA

Vesiohenteinen biopohjainen puuöljy 
uusille ja aiemmin puuöljyllä käsi-
tellyille puutarhakalusteille. Kasvi-
öljypohjaisen WOODEX BIOLEUMin 
raaka-aineista 60 % tuotteen kokonais- 
hiilipitoisuudesta on biopohjaista. 
Korkean kuiva-ainepitoisuutensa 
ansiosta jo ohuelti ja kerran levitettynä 
tuote antaa kalusteelle kauniin värin ja 

WOODEX® BIOLEUM PUUÖLJY

erinomaisen suojan kosteutta, likaan-
tumista sekä sävytettynä auringon 
UV-säteilyä vastaan. Tuote vähentää 
puupintojen halkeilua ja antaa viimeis-
tellyn ulkonäön. Saatavana ruskeana 
valmissävynä sekä värittömänä, joka 
sävytetään KUULTAVAT VÄRIT -kartan 
sävyihin.

BIOPOHJAINEN, 
VESIOHENTEINEN 

PUUÖLJY

FUTURA AQUA sopii kaikkeen kalustemaalaukseen ja sillä on helppo 
onnistua! Tuote on vesiohenteinen ja erityisen sideainerakenteensa  
ansiosta se tasoittuu poikkeuksellisen hyvin eikä valu. Lisäksi kovan 
ja kulutusta kestävän pintansa vuoksi FUTURA AQUA on erinomainen 

FUTURA® AQUA -KALUSTEMAALISARJA

valinta mm. kalusteille, oville ja ikkunanpielille 
sekä sisällä että ulkona. Tyylistä ei tarvitse tinkiä, 
sillä FUTURA AQUAa on saatavilla ulkokäyttöön 
neljässä eri kiiltoasteessa: himmeänä (5), puoli- 
himmeänä (20), puolikiiltävänä (40) ja täyskiiltä- 
vänä (90). Maalit ovat sävytettävissä kaikkiin 
SISÄVÄRIT-kartan sävyihin. FUTURA AQUA 
-kalustemaalisarja on vähäpäästöinen ja sillä on 
Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1. Lisäksi 
sarjan maalit täyttävät lelujen turvallisuus- 
standardin EN 71-3:2013 + A3:2018 vaatimuk-
set, minkä ansiosta maalia on turvallista käyttää 
myös leluissa ja lasten kalusteissa.

Kalusteiden käsittely

vän suojan vaihtelevia sääolosuhteita 
vastaan. Ei vaadi erillistä pohjamaalia. 
Paljaalle puupinnalle suosittelemme 
WOODEX-sarjan pohjustetta ennen 
maalausta. Sävyttämätön AITAMAALI 
on väriltään puhtaan valkoinen. Tuote 
on myös sävytettävissä ULKOVÄRIT-
kartan sävyihin.

EI VAADI  
ERILLISTÄ  

POHJAMAALIA

AITAMAALIlla saat tyylikkään, likaa 
hylkivän, puolihimmeän pinnan aidal-
lesi. Tuotteen sisältämät maalikalvoa 
suojaavat tehoaineet ehkäisevät 
kasvuston muodostumista kuivalle 
maalipinnalle. AITAMAALI levittyy 
hyvin ja kuivuu nopeasti. Lisäksi se 
muodostaa käsitellylle pinnalle kestä-

aitamaali

kauniisti näkyviin. Päällemaalattavis-
sa jo 2 tunnin kuluttua. Käyttö: Uudet 
ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt 
puupinnat, esim. aidat, ulkoseinät, 
ovet, ikkunanpuitteet ja pylväät.  
Voidaan sävyttää Teknoksen KUULTA-
VAT VÄRIT -kartan sävyihin.

HELPPO JA KEVYT  
LEVITTÄÄ  –  EI VALU  

TAI ROISKU

WOODEX PREMIUM on vesiohenteinen 
kuullote ulkokäyttöön. Kehitetty  
antamaan ylivertainen suoja sääolo-
suhteita vastaan. Verrattuna perintei-
siin kuullotteisiin huoltomaalausväli 
voi olla jopa 2 - 3 kertaa pidempi.  
Antaa syvän värin, ja jättää puupinnan 

WOODEX® PREMIUM KUULLOTE

PUUPINTOJEN POHJUSTUS
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Tehokas, kaiken kattava pesuaine 
rakennusten ulkopintojen pesuun 
ja maalauksen esikäsittelyyn. Poistaa 
lian, homeen, leväkasvustot ja muut 
maalien tartuntaa haittaavat epä- 
puhtaudet. Ei vaurioita yleisimpiä 

RENSA® FACADE Julkisivu- ja homepesu

maalipintoja, joten sitä voidaan  
käyttää laimennettuna myös huolto-
pesuaineena. 

Mietotuoksuinen pensselipesuaine 
vesiohenteisten maalien maalaustyö-
välineiden pesuun. Pensselipesu- 
aineen käyttö pidentää työvälineiden 
käyttöikää ja liuottaa tehokkaasti 
kuivunuttakin vesiohenteista maalia.

RENSA® TERRACE Terassipesu 

RENSA® BRUSH Pensselipesu 

pesuaineet

Erittäin tehokas alkalinen esikäsit-
telyaine puuterasseille ja ulkokalus-
teille ennen niiden puuöljykäsittelyä. 
Muodostaa ihanteellisen alustan 
puisen terassin huoltokäsittelylle. 
Himmentää maalipintoja, joten lähellä 
olevat maalipinnat tulee suojata. 

Ympäristön suojaamisen lisäksi 
suojaa myös iho, erityisesti kädet ja 
silmät. Tutustu käyttö- ja suojaus-
ohjeisiin aina ennen työn aloitta-
mista. Kattavimmat ohjeet löydät 
nettisivuiltamme kyseisen tuotteen 
käyttöturvatiedotteesta.

Tehokas yleispesuaine maalauksen 
esikäsittelyyn kaikille maalattaville 
pinnoille niin sisä- kuin ulkotilois-
sakin. Helppo ja nopea käyttää. Ei 
vaadi huuhtelua - puhdistettu pinta 
on maalattavissa heti kuivuttuaan. 
Saatavilla myös kätevässä sumutin-
pullossa.

RENSA® SUPER Maalipesu
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Näin onnistut 
terassin käsittelyssä

MAALAUSSÄÄ
Parhaimmat maalauskelit sijoittuvat usein toukokuun 
alusta syyskuun loppuun. Ihanteellinen aika öljyämiselle 
on pitkä, pilvipoutainen keskikesän päivä, mutta olo-
suhteet huomioiden se onnistuu myös toki muulloinkin. 
Öljyämistä niin suorassa auringonpaisteessa kuin liian 
aikaisin aamulla tai myöhään illalla kannattaa välttää. 
Pyri öljyämään pinnat niin, että ne ehtivät kuivua ennen 
yötä. Terassille tiivistyvä kaste voi nimittäin aiheuttaa 
ulkonäkövirheitä pinnoille.

5 x vinkki
TERASSIN KÄSITTELY

VÄRITTÖMÄN PUUÖLJYN KÄYTTÖÄ ULKO-
PINNOILLE EI SUOSITELLA, SILLÄ SÄVYTETTY 
TUOTE SUOJAA PUUTA AURINGON UV- 
SÄTEILYLTÄ JA PUUN TUMMUMISELTA. 

KOHOLLAAN OLEVAT NAULAT 
KANNATTAA LYÖDÄ SISÄÄN ENNEN 
ÖLJYÄMISTÄ.

SEKOITA PUUÖLJY HUOLELLISESTI 
PURKIN POHJAA MYÖTEN ENNEN 
ÖLJYÄMISTÄ JA SEN AIKANA.

MIKÄLI AIOT JATKAA ÖLJYÄMISTÄ 
SEURAAVANA PÄIVÄNÄ, VOIT LAITTAA 
PENSSELIT TIIVIISTI MUOVIPUSSIIN YÖN 
AJAKSI, NÄIN VÄLTYT TYÖVÄLINEIDEN 
PESULTA.

MIKÄLI PUUÖLJYJÄ ON MONIA ERI PURK-
KEJA, KANNATTAA PURKIT SEKOITTAA 
KESKENÄÄN, JOTTA LOPPUTULOKSESTA 
SAADAAN TASAVÄRINEN. 

HUOMIOI TERASSIMATERIAALI:
• Painekyllästetyn puun on annettava kuivua asennuk-

sesta vähintään puoli vuotta ennen öljykäsittelyä. 

• Lämpökäsitelty puu käsitellään mahdollisimman  
pian heti asennuksen jälkeen. 

• Puupaljaasta puutavarasta valmistettu terassi 
käsitellään WOODEX-sarjan pohjusteella ympäriinsä 
ennen öljyämistä.

näitä tarvitset

VARRELLINEN 
HARJA

HENKILÖKOHTAISET 
SUOJAIMET

TERÄSHARJA, 
TAI LASTA 

LEVEÄ MAALAUS-
SIVELLIN

JATKOVARSIPESUVÄLINEET

NÄIN ÖLJYÄT TERASSIN:

1. Poista pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly. 

2. Pese terassi RENSA TERRACE Terassipesulla. 
 Huuhtele pesuaine huolellisesti pois. Muistathan 
suojakäsineet ja -lasit työskennellessäsi terassi- 
pesuaineen kanssa.

3. Anna terassin kuivua vähintään 4 tuntia, mielellään  
1 vrk ennen öljyn levittämistä. Mitä kuivempi pinta, 
sitä paremmin öljy pääsee vaikuttamaan ja suojaa-
maan puuta.

4. Suojaa esim. suojamuovilla talon seinä, sokkeli,  
ovi ja muut pinnat, joihin et halua öljyroiskeita.

5. Levitä öljy tasaisin vedoin siveltimellä tai sienellä 
lauta tai pari kerrallaan. Käytä jatkovartta apuna ja 
sekoita öljyä tasaisin väliajoin, sillä väripigmentit  
painuvat helposti purkin pohjaan. Käsittele koko 

lauta päästä päähän yhtäjaksoisesti. Näin vältät 
päällekkäisten sivelyjen kohdalle jäävät tummat 
jatkokset. Öljy kannattaa levittää aina puunsyiden 
mukaisesti. Öljyä poikkisahatut päät erittäin  
huolellisesti. Järjestä mahdolliset työ saumat  
rikkoviin kohtiin. 

6. Jos puu ottaa öljyä paljon vastaan, toista käsittely. 
Mahdollinen ylimääräinen öljy pyyhitään pois.

7. Anna kuivua noin 1 vuorokausi. Vältä  kuitenkin 
 käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta 
 ensimmäisten päivien aikana

8. Lopuksi puhdista työvälineet RENSA BRUSH 
Pensselipesuaineella ja käsittele jätteet pakkauk-
sen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan 
kierrättää.
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4 x vinkki
ULKOKALUSTEIDEN KÄSITTELY

SEKOITA MAALI TAI ÖLJY HUOLELLISESTI 
PURKIN POHJAA MYÖTEN ENNEN KÄSIT-
TELYÄ JA TARVITTAESSA MYÖS KÄSITTELYN 
AIKANA.

PYYHI VALUMAT VÄLITTÖMÄSTI. 

VÄLTÄ TYÖSKENTELYÄ SUORASSA
AURINGONPAISTEESSA. PYRI
AJOITTAMAAN KÄSITTELY NIIN,
ETTÄ VOIT TEHDÄ SEN VARJOSSA.

KÄSITTELE ENSIN TOISARVOISET PINNAT 
JA LOPUKSI NÄKYVÄT PINNAT.

Sekoita!

Valumat pois!

TYÖSKENTELE varjossa!

Järjestys!

Näin onnistut 
Ulkokalusteiden käsittelyssä

Ulkokalusteisiin suurin vaikuttava tekijä on sääolo- 
suhteet. Kalusteen maalausta kannattaa suunnitella 
siinä vaiheessa, kun maalipinta näyttää kuluneelta ja 
kauhtuneelta, mutta maali on vielä kiinni alustassaan. 
Tällöin pinnan uusimiseen riittää maalipintojen puhdis- 
tus ja uudelleen pintamaalaus. Käsittelemätön puu  

ULKOKALUSTEEN MAALAAMINEN:

1. Poista pinnasta lika ja pöly ja mahdollinen vanha, 
hilseilevä maali hiomalla tai kaapimalla. 

2. Pese huolellisesti RENSA SUPER Maalipesulla.  
Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE Julkisivu- 
ja homepesulla. Anna kuivua pakkauksen ohjeen 
mukaan. 

3. Suojaa ympäristö tarvittaessa ja sekoita tuote  
huolella ennen työn aloittamista. Pohjusta puupaljaat 
kohdat ensin WOODEX-sarjan pohjusteella ja maalaa 
ne pohjusteen kuivuttua vielä FUTURA AQUA PRIMER 
Tartuntapohjamaalilla. Anna pohjamaalin kuivua noin 
6 tuntia ennen pintamaalauksen aloittamista.

4. Maalaa kalusteet kauttaaltaan FUTURA AQUA  
Kalustemaalilla 1-2 kertaa haluamaasi sävyyn ja 
kiiltoon. Anna kuivua noin 1 vuorokausi maalaus- 
kertojen välissä.

5. Lopuksi puhdista työvälineet vedellä ja RENSA 
BRUSH Pensselipesuaineella. Käsittele jätteet 
pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus 
voidaan kierrättää. 

ULKOKALUSTEEN ÖLJYÄMINEN:

1. Poista pinnasta lika ja pöly ja mahdollinen vanha, 
hilseilevä puuöljy hiomalla tai kaapimalla. 

2. Pese huolellisesti RENSA SUPER Maalipesulla. 
Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE  Julkisivu- 
ja homepesulla. Anna kuivua pakkauksen ohjeen 
mukaan. 

Suojaa ympäristö tarvittaessa ja sekoita tuote  
huolella ennen työn aloittamista ja sen aikana.  
Levitä pinnalle ohut kerros WOODEX BIOLEUM  
Puuöljyä.

3. Etene järjestelmällisesti. Etenkin sävytettyjä puu- 
öljyjä käytettäessä tauot kannattaa suunnitella siten,  
että tuotetta levitetään aina pinta kerrallaan. Anna  
kuivua noin 1 vuorokausi. Vältä kuitenkin käsitellyn  
pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien 
aikana.

4. Lopuksi puhdista työvälineet RENSA BRUSH Pensseli- 
pesuaineella ja käsittele jätteet pakkauksen ohjeen 
mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää. 

näitä tarvitset

HARJA HENKILÖKOHTAISET 
SUOJAIMET

TERÄSHARJA, 
TAI LASTA 

LEVEÄ MAALAUS-
SIVELLIN

PESUVÄLINEET

suositellaan pohjustettavaksi värittömällä WOODEX- 
sarjan pohjusteella.

Eksoottisista puumateriaaleista valmistettujen kalus-
teiden tulisi antaa ilmastoitua ennen käsittelyä säälle ja 
sateelle alttiina vähintään 2 viikkoa. 
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Näin onnistut 
aidan maalauksessa

AIDAN ENSIMAALAUS

1. Poista käsiteltävästä pinnasta irtonainen aines, 
lika ja pöly.

2. Pese likaiset tai homeiset pinnat RENSA FACADE 
Julkisivu- ja homepesuaineella. Pesuaineen levitys 
kannattaa tehdä esimerkiksi harjalla ja huuhtelu 
 puhtaalla vedellä.

3. Suojaa ympäristö tarvittaessa ja sekoita tuote 
huolella ennen työn aloittamista. Pohjusta puupaljas 
puupinta värittömällä WOODEX-sarjan pohjusteella. 
Levitä pohjuste siveltimellä tai ruiskulla. Käsittele 
puun katkaisupinnat erityisen huolellisesti. Anna 
kuivua 1 vuorokausi.

4. Pohjamaalaa pohjustettu puupinta 5-10 % ohenne-
tulla AITAMAALIlla ja anna kuivua noin 2 tuntia.

5. Pintamaalaa yhteen kertaan ohentamattomalla 
AITAMAALIlla. Levitä maali siveltimellä. Ruisku- 
maalatessa viimeistele märkä maalipinta siveltimellä. 
Käsittele puun katkaisupinnat erityisen huolellisesti.

6. Puhdista työvälineet vedellä ja RENSA BRUSH  
Pensselipesuaineella. 

7. Käsittele jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. 
Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää. 

AIDAN HUOLTOMAALAUS

1. Korjaa tai vaihda huonokuntoiset puuosat. Poista 
irtonainen aines, irtoava tai heikosti kiinni oleva 
 vanha maali ja harmaantunut tai nukkaantunut puu-
pinta esim. kaavinta tai teräsharjaa apuna käyttäen. 

2. Pese pinnat RENSA FACADE Julkisivu- ja home- 
pesuaineella. Pesuaineen levitys kannattaa tehdä 
esimerkiksi harjalla ja huuhtelu puhtaalla vedellä.

3. Suojaa ympäristö tarvittaessa ja sekoita tuote  
huolella ennen työn aloittamista. Pohjusta vaurio- 
kohtien paljas puupinta sivelemällä niihin WOODEX- 
sarjan pohjustetta. Anna kuivua 1 vuorokausi.

4. Pohjamaalaa pohjustettu puupinta 5-10 % ohenne-
tulla AITAMAALIlla ja anna kuivua noin 2 tuntia.

5. Pintamaalaa yhteen kertaan ohentamattomalla 
AITAMAALIlla. Levitä maali siveltimellä. Ruisku- 
maalatessa viimeistele märkä maalipinta siveltimellä. 
Käsittele puun katkaisupinnat erityisen huolellisesti.

6. Puhdista työvälineet vedellä ja RENSA BRUSH  
Pensselipesuaineella. 

7. Käsittele jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. 
Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää. 

4 x vinkki
AIDAN MAALAUS

VALKOISEN AIDAN SÄVYKSI KANNATTAA 
VALITA HIEMAN MURRETTU SÄVY ESIM. 
T7036. HIEMAN VALKOISESTA LÄMPIMÄÄN 
MURRETTU VÄRI SOPII MAINIOSTI ULKO-
KÄYTTÖÖN, EIKÄ MUODOSTA LIIAN SUURTA 
KONTRASTIA YMPÄRISTÖN KANSSA.         

MIKÄLI AIOT JATKAA MAALAUSTA 
SEURAAVANA PÄIVÄNÄ, VOIT 
LAITTAA PENSSELIT ILMATIIVIISTI 
MUOVIPUSSIIN YÖN AJAKSI, NÄIN 
VÄLTYT TYÖVÄLINEIDEN PESULTA.

VÄLTÄ MAALAUSTA SUORASSA 
AURINGONPAISTEESSA. PYRI 
AJOITTAMAAN MAALAUS NIIN, 
ETTÄ VOIT MAALATA VARJOSSA.

KOHOLLAAN OLEVAT NAULAT KANNAT-
TAA LÖYDÄ SISÄÄN ENNEN MAALAUSTA.

Oikea sävy!

Välineet muovipussiin!

Maalaa varjossa!

Siisti naulat!

HARJA ÄMPÄRI VESILETKU TAI
PAINEPESURI

HENKILÖKOHTAISET 
SUOJAIMET

TERÄSHARJA, 
TAI LASTA 

LEVEÄ MAALAUS-
SIVELLIN

Aidan maalaus on nopea ja helppo tapa pitää  pinnat 
 kunnossa ja pihapiiri edustavan näköisenä.  Maalaus 
suojaa puuta säältä sekä vähentää kosteus vaihtelun 
 aiheuttamaa elämistä. Laadukas maalaus  pysyy 
 puhtaana liasta ja säilyttää värinsä sekä pitää 
ulkonäön siistinä. 

Nykyään käytettävä aitalauta on joko käsittelemä-
töntä, teollisesti pohjamaalattua tai paine kyllästettyä 
puuta. Painekyllästetyn puun on annettava kuivua 
 asennuksesta vähintään 1/2 vuotta ennen  maalausta. 

Aidan maalaukseen suosittelemme aitapinnoille kehi- 
tettyä, tyylikkään ja kestävän pinnan muodostavaa 
AITAMAALIa. Tuote ei vaadi erillistä pohjamaalia, mikä 
luonnollisesti helpottaa ja nopeuttaa aidan maalaa-
mista ja huoltamista. Aidan maalaukseen soveltuvat 
myös muut yleisimmät ulkomaalaustuotteet, kuten 
peittosuojat tai kuultavan lopputuloksen muodostavat 
kuullotteet. Puupaljaalle aitapinnalle suosittelemme 
käsittelyä WOODEX-sarjan pohjusteella ennen maala-
usta.

JATKOVARSI

näitä tarvitset
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pieni maalisanasto

Näitä suosittelemme

ÖLJYTTY PINTA
(KUULTAVA 
KÄSITTELY)

PEITTÄVÄ  
TÄYSKIILTÄVÄ  
PINTA 

PEITTÄVÄ 
PUOLIKIILTÄVÄ  
PINTA

PEITTÄVÄ 
PUOLIHIMMEÄ  
PINTA

PEITTÄVÄ  
HIMMEÄ  
PINTA

TERASSI WOODEX AQUA WOOD OIL 
Puuöljy - - - -

LAITURI WOODEX AQUA WOOD 
OIL Puuöljy - - - -

KÄSITTELEMÄTÖN  
PUU- TAI METALLIKALUSTE

Vain puukalusteet:
WOODEX BIOLEUM 
Puuöljy 

FUTURA AQUA 90 
Kalustemaali

FUTURA AQUA 40 
Kalustemaali

FUTURA AQUA 20 
Kalustemaali

FUTURA AQUA 5 
Kalustemaali

AIEMMIN MAALATTU  
PUU- TAI METALLIKALUSTE - FUTURA AQUA 90 

Kalustemaali
FUTURA AQUA 40 
Kalustemaali

FUTURA AQUA 20 
Kalustemaali

FUTURA AQUA 5 
Kalustemaali

AIEMMIN ÖLJYTTY 
PUUKALUSTE

WOODEX BIOLEUM 
Puuöljy 

*kysy ohjeet maali- 
  neuvonnastamme

*kysy ohjeet maali- 
  neuvonnastamme

*kysy ohjeet maali- 
  neuvonnastamme

AIDAT WOODEX PREMIUM 
Kuullote

- - AITAMAALI

LOPPUTULOS
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Näin lasket maalin 
riittoisuuden

NÄIN LASKET TARVITTAVAN MAALIMÄÄRÄN: 

Puuöljyn riittoisuus kertasivelynä on 5 - 15 m²/l,  
jolloin menekkinä voidaan käyttää esimerkiksi 8 m²/l. 

Menekki vaihtelee jonkun verran 
käsiteltävästä pinnasta,  kunnosta, 
karkeudesta, sävystä ja tietysti 
maalarista riippuen. 

ÖLJYTTÄVÄN PINNAN KOKONAISPINTA-ALA M²
= TARVITTAVA ÖLJYMÄÄRÄ L

RIITTOISUUS M²/L

ESIMERKIKSI: 
Terassin pinta-ala 35 m². Se on tehty höylätystä  
laudasta ja on melko hyvässä kunnossa. 
Kertakäsittelyyn tarvittava öljymäärä laskettaisiin seuraavasti:

= 4,4 L            2 X 2,70 L  PURKKI
35  M²

8 M²/L

MAALI 
Pintakäsittelyaine, joka muodostaa 
alustaan tarttuvan kiinteän peittävän 
kalvon. Maalin ainesosat ovat sideaine, 
pigmentti, liuotin ja lisäaineet.
 
Pohjamaalin tarkoituksena on (pääasias-
sa) parantaa maalin tartuntaa alustaansa, 
vähentää alustan huokoisuutta ja tasata tai 
estää imeytymistä.

Pintamaalit antavat maalattavalle pinnalle 
sen lopullisen ulkonäön, kuten kiillon, värin 
ja struktuurin. Pintamaalin valintaan vaiku-
ttavat myös kohteeseen kohdistuva rasitus 
sekä alustan materiaali.

POHJUSTE
Ulkokäyttöön tarkoitettu pohjuste ennen 
pintakäsittelyä. Suojaa puupintoja kosteu- 
delta ja halkeilulta. Vähentää riskiä puu- 
ja maalipinnan halkeilulle. Käytetään 
käsittelemättömillä puupinnoilla ennen 
käsittelyä kuullotteilla, ulkomaaleilla sekä 
kalustemaaleilla. 

VESIOHENTEINEN
Vesiohenteista maalia voidaan ohentaa 
vedellä. Vesiohenteisen maalin maalaami-
seen käytetyt työvälineet puhdistetaan 
myös vedellä ja tarvittaessa pesuaineella, 
kuten RENSA BRUSH Pensselipesulla.

LIUOTINOHENTEINEN
Liuotinohenteisen maalin ohentamiseen 
käytetään yleensä joko lakkabensiiniä tai 
ksyleeniä. Työvälineiden pesu tapahtuu 
maalin ohenteella. Tarkista ohenne aina 
pakkauksen ohjeesta.

KUNNOSSAPITOVÄLI
MaalausRYL2012 niminen teos määrittää 
maaleille suositellun huoltomaalausvälin. 
Maalatut pinnat tulee tarkastaa ja huoltaa 
säännöllisesti. 

KUNNOSSAPITOVÄLIT:
Alle 2 vuotta, esim. puuöljyt
2-5 vuotta,  esim. kuullotteet
5-10 vuotta, esim. peittosuojat
10-20 vuotta, esim. talomaalit

SÄVYTYS
Maalit sävytetään nestemäisillä sävytys-
pastoilla jälleenmyyjillämme sävytys-
koneessa. Näillä saadaan maalille haluttu 
sävy. Kuultavissa tuotteissa sävytys suojaa 
alustaa auringon UV-säteilyn vaikutukselta.

PERUSMAALI
Perusmaali 1 eli PM1 on valkoinen ja se 
on käytettävissä sellaisenaan tai sävy-
tettävissä sävytyspastoilla värikarttojen 
vaaleisiin sävyihin. 

Perusmaali 3 eli PM3 on väritön ja aina 
sävytettävä. Tähän tehdään värikarttojen 
tummat ja värikylläiset sävyt. Tämä on 
merkitty purkeissa tarroitettu punaisella 
sävytyksen välttämättömyyden vuoksi. 

RIITTOISUUS
Käytännön riittoisuus ilmoitetaan yksi- 
kössä m²/l. Tällä tarkoitetaan pinta-alaa, 
joka voidaan maalata tarkoituksen mukai-
sella tavalla yhdellä litralla ohentamatonta 
maalia. Luku vaihtelee maalattavan 
pinnan ja maalausmenetelmän mukaan.

KYSY MAALEISTA JA MAALAAMISESTA: 
MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM
PUH: 09 5060 9550

VÄRINEUVONTA AUTTAA SINUA KAIKKIIN 
VÄREIHIN JA VÄRIN VALINTAAN 
LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ:
VARINEUVONTA@TEKNOS.COM
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We make the world 
last longer

Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen maalinvalmistaja ja yksi  
Suomen suurimpia perheyrityksiä. Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa on  
ollut toiminnan lähtökohtana alusta saakka, sillä yritys perustettiin alun perin  

ratkaisemaan asiakkaan tarvetta. Ensimmäisenä toimipaikkana toimi  
pieni kanala, josta muistutuksena on logomme maalikukko.

 Tarjoamme laajan valikoiman laadukkaita maaleja ja pintakäsittelyaineita  
valmistavan teollisuuden, rakennusalan ammattilaisten ja kotimaalareiden käyttöön.  

Pyrimme aina löytämään asiakkaillemme parhaat ratkaisut jokaiseen tarpeeseen.  
Jatkuva tutkimus- ja tuotekehitystyö ja ympäristöasioiden tinkimätön huomiointi  
kaikessa tekemisessämme auttavat meitä täyttämään ja jopa ylittämään tämän  

päivän monimuotoiset vaatimukset. Olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti  
toimien jo yli 20 maassa. Suurin osa kauppa- ja rakennusmaaleistamme

valmistetaan Suomessa Pitäjänmäen ja Rajamäen tehtaillamme.

Valikoimastamme löydät laadukkaat, turvalliset ja helppokäyttöiset tuotteet  
suojaamaan kaikkia kodin pintoja ja pidentämään niiden käyttöikää.  

Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa kysymyksissäsi.
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MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM
PUH. (09) 5060 9550 (PVM/MPM)
TEKNOS.FI

TEKNOS OY
TAKKATIE 3 | PL 107 
00371 HELSINKI
PUH: 09 506 091

VÄRINEUVONTA
VARINEUVONTA@TEKNOS.COM


