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Mitä tulee huomioida kosteiden 
tilojen käsittelyssä? 
Kosteat tilat vaativat omat tuotteensa, 
sillä maaleilta vaaditaan erityistä kos-
teuden kestoa. Usein näissä tiloissa on 
seiniä, joihin roiskuu vettä ja joita täytyy 
pestä. Lisäksi ilmankosteus on usein 
erittäin korkea.  

Märkätila tai kostea tila tarkoittaa  
huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan 
käyttötarkoituksen vuoksi vedelle 
alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi 

roiskua tai tiivistyä vettä. Tällaisia tiloja 
ovat muun muassa kylpyhuone, suihku- 
huone ja sauna. Lämmittämättömät 
tilat eivät yleensä kaipaa kostean tilan 
maaleja, mutta ilmankosteusvaihtelun, 
kosteuden ja mekaanisen rasituksen 
vuoksi niiden käyttöä voidaan kuitenkin 
suositella. 

teknos.fi/maalausohjeet

Valitse kosteisiin 
tiloihin niihin 
sopivat tuotteet.

NÄIN valitseT oikean tuotteen

On seiniä, joihin roiskuu vettä ja joita täytyy pestä. Tiloja, joissa ilmankosteus on jatkuvasti erittäin korkea. Huonei-
ta, joiden hygieniatason tulee olla hallittavissa. Sisäkattoja, joita ei voida pestä ennen huoltomaalausta. TIMANTTI- 
sarjasta löytyy ratkaisu tiloihin, joissa maalipintojen täytyy kestää. Homesuojatut TIMANTTI-sarjan tuotteet sovel-
tuvat erinomaisesti esimerkiksi kodin sauna- ja pesutiloihin sekä muihin kosteille ja mikrobeille alttiisiin tiloihin.  

TIMANTTI-sisämaalit soveltuvat uusille ja aiemmin maalatuille betoni-, rappaus-, tasoite- sekä tiili- ja rakennus-
levy pinnoille. Tuotteet ovat vähäpäästöisiä ja ne kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään.

Tarttuva ja pitävä vesiohenteinen pohjamaali sisätiloihin. Sopii 
myös pintamaaliksi kosteiden ja märkätilojen sisäkattoihin. 
Tuote on sävytettävissä kaikkiin Teknoksen SISÄVÄRIT-kartan 
vaaleisiin sävyihin (sävytarkkuus ei täydellinen). Saatavilla myös 
maalarinvalkoisena valmissävynä (= HALLA T1724).

TIMANTTI-SISÄMAALIT

Maalit kosteisiin tiloihin

TIMANTTI 3 Pohjamaali

HIOTTU 
KESTÄMÄÄN 

KOVAA RASITUSTA 
JA KÄYTTÖÄ

KESTÄVÄ POHJA- JA 
SISÄKATTOMAALI

Tyylikkään himmeä, kestävä ja pestävä pinta seinä- ja katto- 
pinnoille. Tuote on sävytettävissä kaikkiin Teknoksen SISÄ- 
VÄRIT-kartan sävyihin.

TIMANTTI 7 Himmeä erikoisakrylaatti

HIMMEÄ SISÄMAALI  
KOSTEISIIN TILOIHIN

Soveltuu hyvää pesun- ja kulutuksenkestävyyttä vaativien 
sisäseinien ja -kattojen maalaukseen esim. keittiöissä, kylpy-
huoneissa, eteisissä sekä porraskäytävissä ja julkisissa tiloissa. 
Tuote on sävytettävissä kaikkiin Teknoksen SISÄVÄRIT-kartan 
sävyihin. Saatavilla myös maalarinvalkoisena valmissävynä  
(= HALLA T1724).

TIMANTTI 20 Puolihimmeä erikoisakrylaatti

PUOLIHIMMEÄ  
SISÄMAALI KOSTEISIIN  

TILOIHIN
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Vesiohenteinen puun uuteaineiden 
läpivärjäymiä ehkäisevä täsmätuote 
paneelikattojen maalaukseen 
kuivissa ja kosteissa tiloissa. Sen 
upea valkoinen valmissävy on hyvin 
peittävä. PANEELIKATTOMAALIn 
avulla niin vanhat kellastuneet tai 
värjäytyneet kuin uudetkin paneeli-
katot saavat raikkaan ja ryhdikkään 
ilmeen. Erillistä pohjamaalia tai 
oksalakkaa ei tarvita, joten maalaus 

PANEELIKATTOMAALI

PANEELIKATOT  
VALKOISIKSI HELPOSTI 

 JA NOPEASTI

Maali kostean tilan paneelikattoon

on mahdollisimman vaivatonta. 
Erinomainen tartunta myös lakan 
päälle. Maalin koostumus sopii erin-
omaisesti kattojen käsittelyyn eikä 
valuminen aiheuta haasteita. Tuote 
on vähäpäästöinen ja sillä on raken-
nusmateriaalien päästöluokitus M1. 
PANEELIKATTOMAALI on himmeä ja 
siitä on saatavilla valkoinen valmis-
sävy T1326 (NCS S 0500-N).   

Tuotteet saunaan

Saunassa puupinnat altistuvat kosteuden lisäksi lämmölle ja hikoilulle. Saunassa olevat puupinnat kannattaakin 
siksi suojata saunaan suunnitelluilla tuotteilla. SATU-saunasarjan tuotteilla suojaat saunan ja pesuhuoneen kaikki 
puupinnat helposti ja turvallisesti. Tuotteet muodostavat likaa ja vettä hylkivän pinnan, joten sauna on helppo 
pitää puhtaana ja hygieenisenä. Sävytettävillä tuotteilla sekä valmissävyillä voit muuttaa saunan yleisilmettä ja 
luoda saunaan haluamasi tunnelman. 

SATU-SAUNASARJA

SATU Saunavaha

SATU Saunasuoja

Vesiohenteinen luonnonvahaa sisäl-
tävä suoja-aine saunan ja pesuhuo-
neen kaikille puupinnoille. Muodostaa 
himmeän ja hengittävän sekä vettä 
ja likaa hylkivän pinnan. Värittömänä 
SATU Saunavaha  syventää puun 
luonnollista värisävyä ja värillisenä 
se puolestaan antaa puupinnoille 
kauniin kuultavan sävyn.

SATU Saunavahasta on tarjolla  
väritön versio sekä valmissävyt  
valkoinen, harmaa ja musta. Lisäksi 
tuote on sävytettävissä sekä KUUL-
TAVAT SISÄ- että KUULTAVAT ULKO-
VÄRIT -karttojen sävyihin. Tuote  
on vähäpäästöinen ja se kuuluu 
rakennusmateriaalien päästö- 
luokituksien M1-ryhmään. 

HENGITTÄVÄ,  
LIKAA JA VETTÄ  
HYLKIVÄ PINTA

Vesiohenteinen puupintojen suoja- 
aine saunan ja pesuhuoneen seinä- 
sekä kattopaneeleille. Muodostaa 
hengittävän sekä likaa ja vettä hylki-
vän pinnan. Hyytelömäisen koostu-
muksen ansiosta levittäminen on 
helppoa ja siistiä. Värittömänä SATU 
Saunasuoja korostaa puun luonnol-

lista värisävyä. Tuote voidaan myös 
sävyttää sekä KUULTAVAT SISÄ-
VÄRIT että KUULTAVAT ULKOVÄRIT 
-karttojen sävyihin. Tuote on vähä- 
päästöinen ja se kuuluu rakennus-
materiaalien päästöluokituksien 
M1-ryhmään.

SUOJAA SAUNAN  
JA PESUHUONEEN  
SEINÄ- JA KATTO-

PANEELIT

SATU Laudesuoja

SATU Laudesuoja on parafiiniöljyä  
sisältävä väritön suoja-aine saunan 
lauteille. Tuote muodostaa hengit-
tävän, likaa ja vettä hylkivän pinnan. 
Soveltuu käsittelemättömien tai 
aiemmin öljyttyjen lauteiden, sauna-

jakkaroiden ja muiden puupintojen 
öljyämiseen. SATU Laudesuoja on 
vähäpäästöinen ja se kuuluu  
rakennusmateriaalien päästö- 
luokituksien M1-ryhmään. Sopii 
myös keittiön puisille työtasoille.

VÄRITÖN 
SUOJA-AINE 

PUUPINTOJEN  
KÄSITTELYYN

Mietotuoksuinen pensselipesu-
aine vesiohenteisten maalien 
maalaustyövälineiden pesuun. 
Pensselipesuaineen käyttö 
pidentää työvälineiden käyttö-
ikää ja liuottaa tehokkaasti 
kuivunuttakin vesiohenteista 
maalia.

Käyttövalmis, vesiohenteinen 
kevyt märkätilatasoite seinä-
ja kattopintojen sauma- ja yli-
tasoitukseen kosteissa sisä-
tiloissa. SILORA LW:llä on hyvä 
tarttuvuus ja täyttökyky. Tasoi-
te sisältää pitkävaikutteista 
homeenestoainetta. Tuote on 
CE-hyväksytty.

Puhdistaa ja raikastaa saunan 
sekä muut pesutilat hellävarai-
sesti, mutta tehokkaasti. Sopii 
kaikille pesu- ja saunatilojen 
pinnoille. RENSA SAUNA on
biologisesti hajoava.

Tehokas yleispesuaine maalauk-
sen esikäsittelyyn kaikille maa-
lattaville pinnoille niin sisä- kuin 
ulkotiloissakin. Helppo ja nopea 
käyttää. Ei vaadi huuhtelua – 
puhdistettu pinta on maalatta-
vissa heti kuivuttuaan. Saatavilla 
myös kätevässä sumutinpullossa.

Esikäsittely ja pesuaineet

RENSA BRUSH Pensselipesu 

SILORA LW Märkätilojen kevyttasoite RENSA SAUNA Saunapesu

RENSA SUPER Maalipesu 
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3 x vinkki

MIKÄLI HALUAT TELAN JÄTTÄVÄN MAHDOLLISIMMAN 
TASAISEN JÄLJEN, VALITSE  LYHYTNUKKAINEN TELA. 
JOS TAAS HALUAT TELAN, JOKA NOSTAA PALJON  
MAALIA SEINÄLLE, VALITSE PITKÄNUKKAINEN TELA.

ALOITA MAALAAMINEN RAJAAMALLA REUNAT, KATTO-  
JA LATTIARAJA SEKÄ SUOJAAMALLA YMPÄRISTÖ. 
APUNA VOIT KÄYTTÄÄ PENSSELIÄ, RAJAAJAA SEKÄ 
TEIPPIÄ. RAJAUKSEN JÄLKEEN OTA KÄYTTÖÖN LEVEÄ 
TELA JA JATKOVARSI.

MAALARINTEIPPI KANNATTAA POISTAA ENNEN 
KUIN MAALI EHTII KOKONAAN KUIVUA, JOTTEI 
KUIVUNUT MAALI IRTOA TEIPIN MUKANA.

Tela halutun jäljen mukaan

Oikea järjestys

Muista poistaa teippi

SIVELLIN TAI TELAHIOMAPAPERIPESUVÄLINEET

Kosteiden tilojen ja saunan käsittely
näitä tarvitset

Betoni-, tasoite- tai kipsilevyseinän ja -katon ensimaalaus kosteassa tilassa: 

MAALIKAUKALO 
TAI 

MAALAUSASTIA

JATKOVARSIMAALARINTEIPPI RAJAAJASUOJAVÄLINEET  
MAALARILLE JA  
YMPÄRISTÖLLE

TUKEVAT  
TELINEET 
TAI PUKIT

1. Puhdista maalattavat pinnat pölystä ja liasta. Tarvit taessa suojaa ympä-
ristö suojapaperilla, pahvilla tai muovilla.

2. Silota tarvittaessa ruuvinkannat ja saumat SILORA LW Märkätilojen 
kevyttasoitteella.

3. Sekoita maali huolella. Pohjamaalaa TIMANTTI 3 Pohjamaalilla.

4. Pintamaalaa kahteen kertaan TIMANTTI Erikoisakrylaattimaalilla halu-
tulla kiiltoasteella. Levitä maalia telalla puolen metrin leveydeltä koko 
seinän korkeudelle. Tasoita maalipinta telalla samansuuntaisin vedoin  
alhaalta ylöspäin. Tasoituksen jälkeen jatka maalin levittämistä seuraa-
valle kaistaleelle, samalla limittäen hieman edellisen kaistan päälle. Näin 
saat pinnasta tasaisen. Anna kuivua maalauskertojen välissä noin 2 tuntia. 

5. Puhdista maalausvälineet RENSA BRUSH Pensselipesulla ja vedellä.

6. Kierrätä jätteet oikein. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää. 

Betoni-, tasoite- tai kipsilevyseinän ja -katon huoltomaalaus kosteassa tilassa: 

1. Pese tarvittaessa vanhat maalipinnat RENSA SUPER Maalipesulla. 
Tarvit taessa suojaa ympäristö suojapaperilla, pahvilla tai muovilla.

2. Kittaa tarvittaessa kolot ja halkeamat SILORA LW Märkätilojen kevyt-
tasoitteella. Tasoitteen kuivuttua hio pinnat ja poista hiontapöly huolella.

3. Sekoita maali huolella. Pohjamaalaa vauriokohdat TIMANTTI 3 Pohja-
maalilla. 

4. Pintamaalaa 1-2 kertaan TIMANTTI Erikoisakrylaattimaalilla halutulla 
kiiltoasteella. Levitä maalia telalla puolen metrin leveydeltä koko seinän 
korkeudelle. Tasoita maalipinta telalla samansuuntaisin vedoin alhaalta 
ylöspäin. Tasoituksen jälkeen jatka maalin levittämistä seuraavalle 
kaistaleelle, samalla limittäen hieman edellisen kaistan päälle. Näin saat 
pinnasta tasaisen. Anna kuivua maalauskertojen välissä noin 2 tuntia.

5. Puhdista maalausvälineet RENSA BRUSH Pensselipesulla ja vedellä.

6. Kierrätä jätteet oikein. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää. 

Näin onnistut
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2 x vinkki
Paneelikaton maalaus kosteassa tilassa: 

1. Suojaa lattia hyvin suojapaperilla, pahvilla tai muovilla.

2. Puhdista maalattavat pinnat.

3. Sekoita maali huolella. Maalaa kahteen kertaan PANEELIKATTO- 
MAALIlla. Annathan ensimmäisen maalikerroksen kuivua huolella 
(jopa 24 h). Kuiva ensimmäinen maalikerros parantaa maalin läpi- 
lyöntien ehkäisykykyä. Paneelipinnat maalataan siveltimellä yksi  
paneeli kerrallaan. Maalaukseen voidaan käyttää myös telaa tai 
korkeapaineruiskua, mutta silloinkin pinta kannattaa viimeistellä 
siveltimellä.

4. Puhdista työvälineet vedellä ja RENSA BRUSH Pensselipesulla.

5. Kierrätä jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus 
voidaan kierrättää.

SAUNAN KÄSITTELY:

1. Puhdista käsiteltävät pinnat RENSA SAUNA Saunapesulla. Tarvit-
taessa suojaa ympäristö suojapaperilla, pahvilla tai muovilla.

2. Käsittele pinnat 1-2 kertaan sopivalla SATU-saunasarjan tuotteella. 
Sekoita tuote huolella sekä ennen käsittelyn aloittamista että sen 
aikana. Erityisesti sävytetyissä tuotteissa väripigmentit painuvat 
helposti purkin pohjaan. Työvälineeksi sopii parhaiten joko keino- 
kuitu- tai vaahtomuovisivellin. Valitse seiniin ja kattoon SATU Sauna-
suoja tai Saunavaha, lauteisiin sopii parhaiten SATU Laudesuoja tai 
SATU Saunavaha. 

3. Puhdista työvälineet vedellä ja RENSA BRUSH Pensselipesulla.

4. Kierrätä jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. Tyhjä, kuiva pakkaus 
voidaan kierrättää.

Näin onnistut

PEITTÄVÄ PINTA KUULTAVA SÄVYTETTY PINTA VÄRITÖN PINTA

BETONI-, TASOITE- JA KIPSILEVYSEINÄT 
PESUTILOISSA

TIMANTTI Sisämaali (7 tai 20) - -

PANEELIPINNAT SAUNASSA JA 
PESUHUONEESSA PANEELIKATTOMAALI (ei saunaan)

SATU Saunavaha  
(valmissävyt/sävytettävä) tai  
SATU Saunasuoja (sävytettävä)

SATU Saunasuoja

SAUNAN LAUTEET, SAUNAJAKKARA, 
KAIDEPUUT

-
SATU Saunavaha  
(valmissävyt/sävytettävä)

SATU Saunavaha

Näitä suosittelemme

TOIVOTTU LOPPUTULOS

LÄ
HT

ÖT
IL

AN
NE

MUISTA SEKOITTAA TUOTE. ERITYISESTI 
VÄRIPIGMENTIT PAINUVAT HELPOSTI POHJAAN, 
JOTEN TUOTE TULEE SEKOITTAA HUOLELLISESTI 
POHJAA MYÖDEN NOSTELLEN. 

1-2 KERROSTA SAUNAVAHAA TAI SAUNASUOJAA 
RIITTÄÄ. LIIAN PAKSU KERROS TEKEE PINNASTA 
HELPOSTI LIUKKAAN.

Sekoita huolellisesti

Ei liikaa kerroksia
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MAALI
Pintakäsittelyaine, joka muodostaa alustaan tarttuvan 
kiinteän peittävän kalvon. Maalin ainesosat ovat side- 
aine, pigmentti, liuotin ja lisäaineet.

Pohjamaalin tarkoituksena on (pääasiassa) parantaa 
maalin tartuntaa alustaansa, vähentää alustan huokoi-
suutta ja tasata tai estää imeytymistä. 

Pintamaalit antavat maalattavalle pinnalle sen lopulli-
sen ulkonäön, kuten kiillon, värin ja struktuurin. Pinta-
maalin valintaan vaikuttaa myös kohteeseen kohdistuva 
rasitus sekä alustan materiaali.

LAKKA
Pintakäsittelyaine, joka muodostaa kuivuessaan läpinä-
kyvän kalvon. Lakka voi olla myös sävytetty.

KIILTOASTEET
Kiillolla tarkoitetaan pinnan kykyä suunnata heijastuvaa 
valoa. Maalit ja lakat jaetaan 60 asteen heijastuskul-
massa mitatun kiillon mukaan ryhmiin seuraavasti: 
täyskiiltävä, kiiltävä, puolikiiltävä, puolihimmeä, himmeä 
ja täyshimmeä. 

Maalin nimessä oleva numero kertoo tuotteen kiiltä-
vyydestä. Mitä suurempi numero, sen kiiltävämpi maali. 
Esimerkiksi HELO AQUA 80 on kiiltävä ja HELO AQUA 20 
on puolihimmeä.

PERUSMAALI
Perusmaali 1 eli PM1 on valkoinen ja se on käytettävissä 
sellaisenaan tai sävytettävissä sävytyspastoilla värikart-
tojen vaaleisiin sävyihin.  

Perusmaali 3 eli PM3 on väritön ja aina sävytettävä. Tä-
hän tehdään värikarttojen tummat ja värikylläiset sävyt.  

SÄVYTYS
Maalit sävytetään nestemäisillä sävytyspastoilla jälleen-
myyjillämme sävytyskoneessa. Näillä saadaan maalille 
haluttu sävy. Kuultavissa tuotteissa sävytys suojaa 
alustaa auringon UV-säteilyn vaikutukselta.

LISTAVALKOINEN
Usein perinteisesti teollisesti maalatuissa listoissa ja 
sisäovissa käytetty lämpimän valkoinen sävy  
LEN T1714 (NCS S 0502-Y).

pieni maalisanasto
MAALARINVALKOINEN
Usein perinteisesti sisäseinissä käytetty murrettu  
harmaampi valkoinen sävy HALLA T1724 
(NCS 0801-G92Y).

RIITTOISUUS
Käytännön riittoisuus ilmoitetaan yksikössä m²/l. Tällä 
tarkoitetaan pinta-alaa, joka voidaan maalata tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla yhdellä litralla ohentamatonta 
maalia. Luku vaihtelee maalattavan pinnan ja maalaus-
menetelmän mukaan.

VESIOHENTEINEN
Maalia voidaan ohentaa vedellä. Työvälineet puhdis-
tetaan myös vedellä ja tarvittaessa RENSA BRUSH 
Pensselipesuaineella.  

LIUOTINOHENTEINEN
Maalin ohentamiseen käytetään yleensä joko lakkaben-
siiniä tai ksyleeniä. Työvälineiden pesu maalin ohenteel-
la. Tarkista ohenne aina pakkauksen ohjeesta. 

M1-LUOKITUS
M1-merkki kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä. Sisäti-
loissa käytettyjen materiaalien päästöjen vähentäminen 
vähentää käyttäjien kokemia oireita ja herkistymisiä. 
M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö 
ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion 
suorittamaa emissiomittausta, jossa analysoidaan maali-
kalvosta haihtuvat yhdisteet 28 vuorokauden kuivumisen 
jälkeen. M1-luokituksessa on tiukat raja-arvot haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärälle, formaldehy-
dille, ammoniakille ja karsinogeenisille yhdisteille sekä 
tuotteen hajulle. 

CE-MERKKI
CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää sitä koskevien 
EU:n direktiivien vaatimukset. CE-merkintää sovelle-
taan maalien osalta niin sanotuissa funktionaalisissa 
tuotteissa, kuten palosuojamaaleissa, tasoitteissa sekä 
betonimaaleissa ja -pinnoitteissa.

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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Näin lasket maalin
riittoisuuden

NÄIN LASKET TARVITTAVAN MAALIMÄÄRÄN: 

Helpoin tapa on laskea seinäpinta-ala kokonaisuudessaan,  
vähentämättä ovia ja ikkunoita. Tällöin maalia varataan toden-
näköisimmin riittävästi eikä maali lopu ikävästi kesken. 

Käytettävän tuotteen riittoisuuden voit tarkastaa pakkauksesta.  

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

MAALATTAVA KOKONAISPINTA-ALA M²
= TARVITTAVA MAALIMÄÄRÄ L

RIITTOISUUS M²/L

ESIMERKIKSI: 
Saunassa on puupaneelia 12 m².  Saunatuotteen riittoisuutena voi 
käyttää 10 m2/l. Kahden kerran käsittelyyn saunatuotetta tarvitsee 
24 m² / 10 m² per litra = tarvittava maalimäärä kahteen käsittely-
kertaan 2,4 L = 1 x 2,7 L 

12  M²

10 M²/L
X 2 KÄSITTELYKERTAA = TARVITTAVA MAALIMÄÄRÄ 2,4 L
 ELI 1 X 2,7 L ASTIA
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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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