
Tyyppi: Perinteinen pellavaöljyvernissapohjainen ulkoöljymaali, joka on valmistettu neljän

luonnonöljyn sekoituksesta.

Maalaustarvikeryhmä 2012: 484.71. Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11..13

484.72 Puujulkisivujen liuotenohenteiset perinneöljymaalit RL 11..13

Käyttökohteet: Puiset pinnat ulkona. Soveltuu ennen eri maalityypeillä, myös ns. lateksimaalilla tai 

punamultamaalilla maalattujen puupintojen sekä uuden höylätyn ja sahapintaisen puutavaran maalaami-

seen. Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, aidat, pieli- ja räystäs laudat ym. Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle 

alttiina oleville pinnoille, kuten lattiat ym.

Riittoisuus: Sahalauta 4-6m2/litra, höylälauta 5-8m2/litra.

Sideaine: Neljän luonnonöljyn seos.

Työtapa: Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin o,o13’’-0,018’’). Käytettäessä korkeapaineruiskua, 

jälkikäsittely siveltimellä.

Kiinteäainetilavuus: n. 83%

Tiheys: 1,3 - 1,4 kg/ litra värisävystä riippuen.

Ohenne: Pellavaöljyvernissa

Kuivumisaika: Kuivumisaika n.3-5 vrk. Päällemaalaus edellisen kerroksen ollessa kosketuskuiva.

Kiiltoryhmä: Puolihimmeä, kiilto sammuu ajan myötä.

Varastointi: Kuivassa ja viileässä tilassa. Kestää kylmävarastoinnin. Kertaalleen avatut purkit tulee 

säilyttää lämpimässä.

Sävytys: Sävytettävät A- ja C-perusmaalit yleisimpien  ulkomaalivärikartastojen mukaisesti. 

C-perusmaaleihin on lisätty UV-suoja-ainetta, jonka vaikutuksesta tummille, pastasävytteisille 

öljymaaleille tyypillinen haalistumisilmiö on saatu minimoitua.

Tehdassävyt: Wanha Punainen, Italianpunainen,Wanha Kupari, Okran-, Kartanon-, ja Oljenkeltainen, 

Tummanharmaa ja Valkoinen. Aidot rautaoksidi- ja  titaanidioksidipigmentit.

Pakkauskoot: 0,9/1l, 2,7 /3 l,  9/10l, ja 18/20 L (Sävytettävät, täyttö 90%, tehdassävyt täyttö 100%)

Käyttöohjeet: Pese ja puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Suorita homeenestokäsit-

tely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan. Tummat värisävyt, Wanha-, ja Italianpunainen, Okran-

keltainen, Musta, Kupari ja Tummanharmaa maalaus 1-2 kertaan. Vaaleat värisävyt, Kartanon ja Oljen-

keltainen sekä sävytetyt A- ja C-perusmaalit, pohjamaalaus 20-30 % ohennetulla maalilla, pintamaalaus 

ohentamattomalla maalilla.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, sekä talvella 

lumeton ja jäätön, ilman lämpötila -20 - +25C  ja ilman  suhteellinen kosteus 

alle 80%. Pakkasella ilma on aina riittävän kuivaa. Valo nopeuttaa kuivumista.

Työvälineiden pesu: Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä 

tai lakkabensiinillä.     

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön koke-
muksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadun-
varmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat 
tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa 
yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.

VOC EU VOC -raja-arvo 
(cat A/d) max. 300 g/l (2010). 
Sisältää VOC max. 300 g/l.


