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PUHDISTUS

Maalatut pinnat puhdistetaan tarvittaessa ja vähintään puolen vuoden 
välein. Pesuun käytetään emäksisiä yleispuhdistusaineita (esim. astianpe-
suaine). 

Alumiinipinnat ovat lähes huoltovapaat. Värimuutosten estämiseksi 
suositellaan kuitenkin säännöllistä pesua neutraalilla pesuaineella. 
Värimuutoksia aiheuttavat mm. liikenteen pöly, noki ja ympäristösaasteet. 
Ovien kynnyksessä olevat alumiinilistat puhdistetaan tarvittaessa harjalla, 
imuroimalla tai pyyhkeellä ja miedoilla puhdistusaineilla. 

Hankausaineiden, ammoniakkia sisältävien tai muiden voimakkaiden 
liuottimien (esim. tinneri ja asetoni) käyttöä tulee välttää, sillä ne voivat 
himmentää maalipintoja. Runsasta veden käyttöä on myöskin vältettävä.

Koivu- ja tammipinnat puhdistetaan samaan tapaan, kuin maalipinnat. 
Kynnys on pidettävä puhtaana talvella lumesta ja jäästä, kesällä hiekasta.

Säännöllinen puhdistus on tarpeen oven  pesun yhteydessä. Rikkoutunut 
tiiviste on vaihdettava uuteen. Jos tiiviste irtoaa, se painetaan takaisin 
uraansa. Silikonisauma korjataan tarvittaessa silikonimassalla. 

HUOLTOMAALAUS

Ikkunat ja ovet toimitetaan pintakäsiteltyinä. Ikkunoiden puuosat maala-
taan, kuultokäsitellään tai lakataan, HDF-pintaiset ovet toimitetaan vain 
maalattuina. Alumiiniosat ovat jauhemaalattuja. 

• Puu- ja HDF-pintojen vakiosävy on taitettu valkoinen        
 NCS S 0502-Y. 
• Alumiinipintojen vakiosävy on valkoinen RAL 9010.

Maalipinta saattaa naarmuuntua, kolhiintua tai muutoin vaurioitua vuosien 
mittaan. Huoltomaalauksen ajankohta riippuu rakenteellisista seikoista, 
säärasituksen määrästä ja ilmansuunnasta. Tarkista maalipinnat vuosittain 
ja korjaa tarvittaessa. 

Maalivalmistajan ohjeista selviävät mm. tarvittavat esivalmistelut, ohen-
teet ja aineiden kuivumisajat. Paras maalaustulos saavutetaan laadukkaal-
la ko. aineelle tarkoitetulla pensselillä tai tasoitustelalla. On suositeltavaa 
maalata koko karmi/kokonaiset pinnat tasaisen lopputuloksen saavutta-
miseksi, pelkkä paikkamaalaus erottuu helpommin.

PEITTOMAALATUT PINNAT

Puun kosteus ei saa maalattaessa ylittää 20 %. Maalaustyön ja maalin 
kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C 
ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puupinnat puhdistetaan, 
hiotaan ja käsitellään ennen maalaamista maalivalmistajan ohjeiden 
mukaan. Voimakkaiden liuottimien käyttöä tulee välttää, sillä ne voivat 
himmentää maalipintoja. 

Kaikki irtonainen ja halkeillut pintakäsittelyaine kaavitaan pois ja muut 
puupinnat harjataan tai pyyhitään liasta ja pölystä puhtaaksi. Mahdollinen 
huokoinen puu poistetaan hiomalla. Homekohdat pestään homepesuliuok-
sella (esim. RENSA) ja huuhdellaan huolellisesti vedellä. Paljaat puupin-
nat käsitellään puunsuoja-aineella (esim. WOODEX kylläste). Kolhut, 
halkeamat ja syvät naarmut kitataan (esim. Breplasta A snickerisilote) 
ja ylimääräinen kuivunut kitti hiotaan pois. Maalattava pinta hiotaan 
kauttaaltaan ja hiomapöly poistetaan huolellisesti. 

• On tärkeää, että puu saa kuivua ennen vaurioiden korjausta 
tai uudelleen maalausta.

Maaliksi sopivat vesiohenteiset maalit (esim. FUTURA AQUA sisätiloihin 
ja NORDICA EKO ulkopinnoille). Maalina voidaan käyttää myös öljy- tai 
akrylaattimaaleja (WINTOL ulkopinnoille, FUTURA 40 ja DOORA ulko- ja 
sisäpinnoille sekä FUTURA 15 sisätiloihin).  

KUULTOKÄSITELLYT JA LAKATUT PINNAT

Pohjatyöt kuten edellä, mutta ilman kittausta ellei pintaa maalata 
peittävällä maalilla. Paljaat puupinnat käsitellään sävytetyllä WOODEX 
Kuultavalla Puunsuojalla kahteen kertaan. Lakkaus HELO erikoislakalla 
(sisä- ja ulkopinnat).    
   
ALUMIINIT

Alumiinipinnat ovat lähes huoltovapaat, mutta naarmuuntunut tai vaurioi-
tunut pinta tulee korjata. 

Korjausmaalauksen yhteydessä ilman suhteellisen kosteuden tulee olla 
alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10 astetta. Korjausmaalaus voidaan 
tehdä siveltimellä tai ruiskulla, pohjamaaliksi INERTA PRIMER 5 epoksi-
maali, pintamaaliksi TEKNODUR 190 polyuretaanimaali tai alkydipohjai-
nen autopintamaali (ohenne maalin mukaan). 

   
PUHDISTUS JA MAALATTUJEN PINTOJEN HUOLTO


