
Virtasen PaneeLiMaaLi

Tyyppi: Virtasen Paneelimaali on vesiohenteinen vahvistettu öljytemperatyyppinen hengittävä 
puolihimmeä (silkinhimmeä) sisämaali. 
Maalaustarvikeryhmä: 313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03. 91, Vanhan ajan maalit.
Soveltuvuus: Aiemmin maalatut ja käsittelemättömät puupinnat kuivissa sisätiloissa. 
Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille kuten lattiat. 
Käyttökohteet: paneelikatot, paneeliseinät ja hirsiseinät.
Riittoisuus: 6-12 m2/l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista 
edellisistä käsittelyistä.
Sideaine: Kotimaisen pellavaöljyn (yli 50%) ja kahden muun luonnonöljyn seos. 
Työtapa: Sivellin tai korkeapaineruisku (suutin 0,013”-0,018”).
Kiinteäainetilavuus: n. 60 tilavuus-%
Tiheys: 1,3 kg/ litra.
Ohenne: vesi
Kuivumisaika: Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat 
maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.
Kiiltoryhmä: Silkinhimmeä (puolihimmeä)
Varastointi: Kuivassa ja viileässä. Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäätyä. 
Värisävyt: A- ja C-perusmaalit, jotka voidaan sävyttää yleisimpien sisämaalivärikarttojen mukaan. 
Pakkauskoot: 0,9 / 2,7 / 9 litraa.
Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, ilman lämpötila yli +5°C ja ilman 
suhteellinen kosteus alle 80%. Valo ja hyvä tuuletus nopeuttavat maalin kuivumista.
Käyttöohjeet: Pinnan esikäsittely: Pinnan epätasaisuudet tasoitetaan sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen 
mukaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen maalat-
tavat pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan. 
Maalaus: Virtasen Paneelimaali ei vaadi erillistä pohjamaalia. Maalataan 1-3 kertaan riippuen maalattavan 
pinnan imukyvystä sekä väristä. Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, ilman lämpöti-
la yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Valo ja hyvä tuuletus nopeuttavat maalin kuivumista. 
Pesun- ja kulutuksenkesto: Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755. 
Maalipinnan hoito: Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jäl-
keen 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 Paneelimaalin sävytetyt sävyt 
saattavat toistua hieman värikartasta poikkeavalla tavalla sävytyskoneista 
riippuen. Aidot pellavaöljyä sisältävät luonnonöljymaalit tuoksuvat 
kuivuessaan ja näin tekee myös Virtasen Paneelimaali. Kuivuttuaan 
Virtasen Paneelimaali on hajuton. Yhtenäisen alueen maalaamista 
varten sekoita astiaan riittävä määrä maalia mahdollisten sävyerojen 
estämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä. 
Työvälineiden pesu: Vesi. Työvälineisiin kuivunut tai osittain 
kuivunut maali pestään Virtasen Pensselipesugeelillä.

VOC EU VOC -raja-arvo 
(cat A/a) max. 30 g/l (2010). 
Sisältää VOC max. 30 g/l.

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.


