VIRTASEN AIMO

5

ÖLJYN PEITTOSUOJA

ENSIMMÄINEN
MUOVITON JA
VESIOHENTEINEN
PEITTÄVÄ SUOJA
PUULLE.
VESIOHENTEINEN JA EKOLOGINEN
AINUTLAATUINEN PEITTÄVÄ SUOJA PUULLE
TÄYSIN MUOVITON JA HENGITTÄVÄ
HELPPO MAALATA, EI VALU

Virtasen Aimo on markkinoiden ensimmäinen
täysin muoviton ja vesiohenteinen peittävä
suoja puulle. Aimo on pellavaöljypohjainen,
hengittävä ulkomaali, joka suojaa puuta pintaa
syvemmältä. Lisäksi sillä on erittäin kevyt sekä
helppo maalata, ja sen peittokyky on erinomainen.
Virtasen Aimossa yhdistyvät öljymaaliemme
perinteet sekä vesiohenteisten puunsuojien
parhaat ominaisuudet. Vesiohenteisena se
kuivuu nopeasti, ja sen luonnonöljyt imeytyvät
syvälle puuhun antaen puulle pitkäkestoisen
suojan. Virtasen Aimo antaa puulle säänkestävän pinnan, jolla on erittäin hyvä kestävyys
sekä värin säilyvyys.

Käyttökohteet: Maalamattomat ja aiemmin maalatut
puuseinät, hirsipinnat, vuorilaudat, aidat ym. puurakenteet ulkona. Höylätty, hienosahattu sekä sahalauta.

M²

Riittoisuus: 4-8m2/litra.
Kuivumisaika: n. 12h, päälle maalattavissa kun
edellinen kerros on kosketuskuiva.
Sävytys: A- ja C-perusmaalit ovat sävytettävissä
Virtasen Saariston Sävyt värikartan sekä yleisimpien
ulkomaalivärikartastojen mukaisesti.
Kiiltoaste: Himmeä

Kun haluat parasta, on valintasi Virtasen Aimo.
Se on täydellinen peittävä suoja kaikille
puutaloille.
VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

Työvälineet: Sivellin tai korkeapaineruisku
Työvälineiden pesu: Vesi.

SEURAA MEITÄ SOMESSA
www.virtasen.ﬁ

@virtasenmaalit

/virtasenmaalit

MAALAUSOHJE
HUOMIOITAVAA ENNEN

MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet

Alustan tulee olla kuiva, puun kosteus alle 18%.
Lämpötila +5 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Työvälineet

Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013”-0,018”).
Käytettäessä korkeapaineruiskua, jälkikäsittely siveltimellä.

Ohenne

Ohenna tarvittaessa max. 10% vedellä.

Kuivumisaika

Noin. 12 tuntia, päälle maalattavissa kun edellinen kerros on kosketuskuiva. Kuivumiseen vaikuttavat
ilman vaihtuvuus, valo ja kosteus.

Huom!

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen
välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY JA POHJAMAALAUS
Uusi käsittelemätön
puupinta sekä
teollisesti pohjamaalattu puu

Ÿ

Uusi alle 3 vuotta
vanha hirsi /
massiivipuupinta:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Vanha aiemmin
maalattu puu

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Puhdista pinta liasta ja irtoavasta aineksesta. Suorita homeenestokäsittely Virtasen
Homeentappajalla 1:10 vedellä ohennettuna.
Pohjamaalaa yhteen kertaan Virtasen Aimo 5 Öljyn Peittosuojalla, ohenna tarvittaessa max. 10%
vedellä.
Puhdista pinta liasta ja irtoavasta aineksesta.
Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:10 vedellä ohennettuna.
Maalaa yhteen kertaan ohentamattomalla Virtasen 5 Öljyn Peittosuojalla n. 8m2/litra.
Maalaus tehdään uusiin hirsitaloihin vain yhteen kertaan, koska puu on tuoretta sisältäen vielä
paljon pihkaa sekä uuteaineita. Jotta pihka ja uuteaineet pääsevät mahdollisimman hyvin maalin
läpi, maalikerros jätetään ohueksi.
Uusintamaalaus tehdään 5-10 vuoden kuluttua pintamaalausohjeen mukaan.
Huom! Tämä ohje koskee ainoastaan kun maalataan uutta massiivi-, lamelli- tai pyöröhirttä sekä
CLT-puurakenteita yms, joiden vahvuus on yli 80mm.
Puhdista pinta irtoavasta aineksesta sekä kaikesta heikosti kiinni olevasta maalista.
Jos vanha maali irtoaa, niin pohjamaalaa paljaat puupinnat kuten uusi puupinta.
Tämän jälkeen tee pesu- ja homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.

PINTAMAALAUS
Pintamaalaa tarpeen mukaan 1-2 kertaa ohentamattomalla maalilla.
Erityisesti eteläseinällä maalikerrosten määrän nostaminen pohjamaalauksen kanssa yhteensä
kolmeen pidentää merkittävästi huoltomaalausväliä.

MAALAUKSEN JÄLKEEN
Työvälineiden pesu

Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin
poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.

Varastointi

Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.

Maalin kuivuminen

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on
saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.

Maalipinnan hoito

Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä,
pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä

Virtasen Aimo 5 Öljyn Pei osuoja on himmeä ulkokäy öön tarkoite u vesiohenteinen hengi ävä ulkoöljymaali. Maalaustarvikeryhmä 2012: 463 Puujulkisivujen
vesiohenteiset pei osuojat RL 11...13. 462 Puujulkisivujen vesiohenteiset öljymaalit RL11…13. Käy ökohteet: Soveltuu uusille ja aiemmin puupintojen öljymaaleilla,
akrylaa vahvisteisilla pei osuojilla tai kuullo eilla käsitellyille pinnoille. Puuseinät, hirsipinnat, vuorilaudat, aidat ym. puurakenteet ulkona. Höylä y, hienosaha u sekä
sahalauta. Kiinteäaine lavuus: n. 45% Tiheys: 1,1 - 1,4 kg/ litra värisävystä riippuen. Sävytys: A- ja C-perusmaalit ovat sävyte ävissä Virtasen Saariston Sävyt -värikartan sekä
yleisimpien ulkomaalivärikartastojen mukaises . Ohenne: Vesi Sideaine: Viiden uusiutuvista luonnonvaroista valmistetun öljyn seos. VOC päästöt: 1,1g/l Kiiltoaste:
Puolihimmeä Kuivumisaika: n. 12h, päälle maala avissa kun edellinen kerros on kosketuskuiva. Rii oisuus: 4-8m2/l
Tuote-esi een edot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuo een laadusta ja siitä, e ä tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuo een käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee o aa yhtey ä Virtasen
Maalitehtaalle ennen tuo een hankintaa tai käytön aloi amista. Varaamme oikeuden muu aa tuote-esi een etoja ilman eri ilmoitusta.
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