
Korostaa kauniisti puun 
omaa kuviointia 

VIRTASEN
KUULTAVA

PANEELIMAALI

Virtasen Kuultava Paneelimaali on luonnon-
öljypohjainen sisämaali, joka korostaa kauniisti puun 
omaa kuviointia säilyttäen hengittävyyden. 
Virtasen vesiohenteisen kuultomaalin sideaineena 
on kotimaista kylmäpuristettua pellavaöljyä. 

Luonnollisesti tuotteen perinteitä kunnioittaviin 
arvoihin kuuluvat hengittävyys, 100% muovittomuus 
sekä ekologisuus, jotka yhdessä takaavat 
terveellisen lopputuloksen. 

Virtasen Kuultava Paneelimaali on luonnollisesti 
Suomessa valmistettu niin kuin kaikki muutkin 
Virtasen maalit. 

Kun teet remonttia tai maalaat uutta pintaa ja 
haluat puun syiden näkyvän, valintasi on Virtasen 
Kuultava Paneelimaali. 
Lisäksi se on M1-päästöluokiteltu.

VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

SEURAA MEITÄ SOMESSA
 www.virtasen.fi /virtasenmaalit

* Tarkemmat tekniset tiedot kääntöpuolella

M1-LUOKITELTU SISÄMAALI

MUOVITON JA EKOLOGINEN VALINTA

PERINTEINEN HENGITTÄVÄ SEINÄMAALI

SÄVYTETTÄVÄ KUULTOMAALI

TYYPPI
SISÄMAALI

KIILTOASTE
SILKINHIMMEÄ

RIITTOISUUS
6 - 12 m² / LM²
OHENNIN
VESIH₂O



HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAAMISEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet

Työvälineet

Ohenne 

Kuivumisaika

Riittoisuus

Huom! 

Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. 
Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. 

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

Vesi, normaalisti ei suositella ohentamista.

Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua.  
Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.

6 - 12m2/l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista edellisistä käsittelyistä. 

Huomioi käsiteltävän alustan sävyn vaikutus lopputulokseen. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä 
yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä, 
mieluiten porakonevispilällä.

Ÿ Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen maalattavat pinnat 
puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan. 

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

MAALAAMINEN

Ÿ Maalataan 1-3 kertaan riippuen maalattavan pinnan imukyvystä sekä väristä. 
Ÿ Levitetään puun syiden mukaisesti koko kohteen pituudella. 
Ÿ Huom! Kuultava Paneelimaali ei vaadi erillistä pohjamaalia. 

V3.0

TEKNISET TIEDOT JA MAALAUSOHJE

VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

 www.virtasen.fi

MAALAAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu

Varastointi

Maalin kuivuminen

Maalipinnan hoito

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

Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäätyä. 

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

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

HUOM! Aitona pellavaisena öljymaalina Virtasen Kuultavan Paneelimaalin sävytetyt sävyt saattavat toistua 
hieman värikartasta poikkeavalla tavalla sävytyskoneista riippuen. Aidot pellavaöljyä sisältävät luonnonöljymaalit 
tuoksuvat kuivuessaan ja näin tekee myös Virtasen Kuultava Paneelimaali. Kuivuttuaan Virtasen Paneelimaali on 
hajuton. 

SEURAA MEITÄ SOMESSA

/virtasenmaalit

KIILTOASTE RIITTOISUUS TYÖVÄLINE
m² / 1 LITRA

KUIVUMISAIKA

H K SIVELLIN, RUISKU

6 - 12

SÄVYTYSSISÄMAALI

VOIDAAN SÄVYTTÄÄ 
YLEISIMPIEN 
KUULTOVÄRI-
KARTASTOJEN 

MUKAAN. 

SILKINHIMMEÄ
(HIMMEÄ)

0TUNTIA / +20 C/<80 %

PÖLYKUIVA
1

PÄÄLLEMAALAUS
3

x

KÄYTTÖKOHTEET:
Aiemmin kuultokäsite l lyt ja käsitte lemättömät puupinnat kuiv issa 
s isät i lo issa: mm. paneel ikatot , paneel iseinät ja h irs iseinät . E i sovel lu 
mekaanisel le kulutuksel le a l tt i ina olevi l le pinnoi l le kuten latt iat . Huomioi 
käsite ltävän alustan sävyn vaikutus lopputulokseen. 

PAKKAUSKOOT

EC-PERUS

0,9 / 2 ,7 / 9 L
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