
Pesua ja kulutusta 
kestävä puolihimmeä 

hengittävä ja muoviton 
sisämaali

VIRTASEN
SEINÄMAALI

Virtasen Seinämaali on luonnonöljypohjainen sisämaali, 
joka kestää arjen vaativiakin olosuhteita ja elämää. 
Luonnollisesti tuotteen perinteitä kunnioittaviin arvoihin 
kuuluvat hengittävyys, 100% muovittomuus sekä 
ekologisuus, jotka yhdessä takaavat terveellisen 
lopputuloksen. Virtasen Seinämaali kestää katsetta ja 
kulutusta. 

Virtasen Seinämaali on ympäristöystävällinen 
vesiohenteinen sisämaali, joka soveltuu maalaamiseen 
tiloissa, joissa vaaditaan pesun- ja kulutuksenkestävää 
pintaa. 

Virtasen Seinämaali on luonnollisesti Suomessa 
valmistettu niin kuin kaikki muutkin Virtasen maalit. Kun 
teet remonttia tai maalaat uutta pintaa, valintasi on 
pesunkestävä Virtasen Seinämaali. 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

PESUA JA KULUTUSTA KESTÄVÄ

TYYPPI
SISÄMAALI

KIILTOASTE
PUOLIHIMMEÄ

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%. 

Tela, sivellin tai korkeapaineruisku (suutin 0,013”-0,018”). 

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. 

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

Ÿ Pinnan epätasaisuudet tasoitetaan sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen mukaan. 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 Huom! Virtasen Seinämaali 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. 

SEURAA MEITÄ SOMESSA

/virtasenmaalit

KIILTOASTE RIITTOISUUS TYÖVÄLINE
m² / 1 LITRA

KUIVUMISAIKA

H K SIVELLIN, TELA,
RUISKU

6 - 12

SÄVYTYSSISÄMAALI

VIRTASEN SAARISTON 
SÄVYT – VÄRIKARTAN 

TAI YLEISIMPIEN 
VÄRIKARTTOJEN 

MUKAAN

PUOLIHIMMEÄ

0TUNTIA / +20 C/<80 %

PÖLYKUIVA
1

PÄÄLLEMAALAUS
3

x

KÄYTTÖKOHTEET:
Sisämaalaukseen t i lo issa , jo issa vaaditaan pesun- ja kulutuksenkestävää 
pintaa. Soveltuu a iemmin maalatui l le sekä käsitte lemättömil le rappaus- , 
betoni- , tasoite- , t i i l i - , p inkopahvi- ja puupinnoi l le sekä k ipsi- , lastu- ja 
puukuitulevyi l le . E i sovel lu voimakkaal le mekaanisel le kulutuksel le a l tt i ina 
olevi l le pinnoi l le, kuten latt io i l le .

PAKKAUSKOOT

A- JA C-PERUSMAALIT

0,9 / 2 ,7 / 9 L
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