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HIRSITALON MAALAUSOPAS
UUDEN (alle 3 vuotta) HIRSITALON MAALAUS HENGITTÄVÄLLÄ 4 ÖLJYN MAALILLA
HOMEPESU

Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos pinnassa EI ole hometta tai sinistymiä, siirry kohtaan Pohjustus. Homepesussa
Virtasen Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista
suojata kasvit ja pinnat, joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia, pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJUSTUS

Pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa, 10 osaa vettä. Anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta, puun
kosteus pitää olla alle 18% kun maalataan.

MAALAUS

Maalaa yhteen kertaan ohentamattomalla Virtasen 4 Öljyn Maalilla 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 mahdollisimman ohueksi. Uusintamaalaus tehdään 5-10 vuoden kuluttua.
Huom! Tämä ohje koskee ainoastaan silloin kun maalataan uutta massiivi-, lamelli- tai pyöröhirttä sekä CLT-puurakenteita yms, joiden vahvuus on yli 80mm.

VANHAN (yli 3 vuotta) HIRSITALON MAALAUS HENGITTÄVÄLLÄ 4 ÖLJYN MAALILLA
HOMEPESU

Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos
pinnassa EI ole hometta tai sinistymiä, siirry kohtaan Pohjatyöt. Homepesussa Virtasen
Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu
Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista suojata kasvit ja pinnat,
joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia,
pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJATYÖT

Poista esim. kaapimalla kaikki irtonainen/heikosti kiinni oleva vanha maali/puunsuoja
huolellisesti. 4 Öljyn Maalissa on erinomainen tartunta ja se pysyy hyvin kiinni jopa
vanhan lateksin päällä, kunhan alla oleva maalikerros pysyy puussa kiinni.

POHJUSTUS

Pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa,
10 osaa vettä. Anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta, puun kosteus pitää
olla alle 18% kun maalataan.

MAALAUS

Puupaljaat kohdat pohjamaalataan 10% Virtasen Ulko-Vernissalla ohennetulla 4 Öljyn
Maalilla ja pohjamaalauksen kuivuttua kosketuskuivaksi (2-4vrk) maalataan yhteen tai
kahteen kertaan ohentamattomalla Virtasen 4 Öljyn Maalilla n. 8m2/litra/kerta.

UUDEN (alle 3 vuotta) HIRSITALON MAALAUS 3 ÖLJYN KUULLOTTEELLA TAI TERVAPETSILLÄ
HOMEPESU

Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos pinnassa EI ole hometta tai sinistymiä, siirry kohtaan Pohjustus. Homepesussa
Virtasen Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista
suojata kasvit ja pinnat, joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia, pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJUSTUS

Pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa 10 osaa vettä. Anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta, puun
kosteus pitää olla alle 18% kun maalataan.

MAALAUS

Maalaa/käsittele 1-3 kertaa (niin kauan kun puu imee) ohentamattomalla Virtasen 3Öljyn Kuullotteella tai Tervapetsillä n. 8m2/litra/kerta.

VANHAN (yli 3 vuotta) HIRSITALON MAALAUS 3 ÖLJYN KUULLOTTEELLA TAI TERVAPETSILLÄ
HOMEPESU

Jos hirressä on homepilkkuja tai sinistymistä, pese Virtasen Homeentappajalla. Jos
pinnassa EI ole hometta tai sinistymiä, siirry kohtaan Pohjatyöt. Homepesussa Virtasen
Homeentappajan ohennussuhde on 1 osa Homeentappajaa, 5 osaa vettä. Ohennettu
Homeentappaja levitetään pestäville pinnoille (HUOM muista suojata kasvit ja pinnat,
joille Homeentappajaa ei haluta joutuvan). Anna Homeentappajan vaikuttaa 12 tuntia,
pese vedellä ja esim. juuriharjalla.

POHJATYÖT

Poista esim. kaapimalla kaikki irtonainen/heikosti kiinni oleva vanha puunsuoja
huolellisesti.

POHJUSTUS

Pohjustuskäsittely Virtasen Homeentappajalla, ohennussuhde 1 osa Homeentappajaa
10 osaa vettä. Anna pinnan kuivua 24-48 tuntia ennen maalausta, puun kosteus pitää
olla alle 18% kun maalataan.

MAALAUS

Maalaa/käsittele 1-3 kertaa (niin kauan kun puu imee) ohentamattomalla Virtasen
3Öljyn Kuullotteella tai Tervapetsillä n. 8m2/litra/kerta.
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