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MAALATUT OVET:

Puu on elävää materiaalia. Se liikkuu, turpoaa ja kutistuu kos-
teusvaihtelujen  johdosta.

Normaalioloissa ehjä ja hyvälaatuinen maalikalvo on hyvä 
kosteussuoja ja se estää kosteuden tunkeutumisen puuhun. 
Siksi käsitelty pinta on tarkistettava säännöllisesti mahdollisten 
halkeamien ja vikojen havaitsemiseksi mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. 

Huoltoväli vaihtelee suuresti riippuen rasituksesta. Sää, asen-
nuskorkeus, ilmansuunta, ympäristö jne. vaikuttavat pintakäsit-
telyn kestävyyteen. Rakenteelliset seikat, kuten asennustapa, 
räystäät ym. vaikuttavat myös kestävyyteen.
Huollossa on tärkeää käsitellä paljastuneet päätypuupinnat.

Ovet tulee puhdistaa säännöllisesti muutaman kerran vuodessa, 
jos ne ovat sateelle ja likaantumiselle alttiissa paikassa.

Puhdistus tehdään haalealla vedellä tai vedellä johon on lisätty 
vähän astianpesuainetta. On tärkeää välttää voimakkaita puh-
distusaineita jotka sisältävät ammoniakkia tai liuottimia.

Värilliset ovet ovat herkempiä esim. suoralle auringon UV-valolle 
ja ne voivat vaatia enemmän huoltoa kuin valkeaksi maalatut.

MAALATUN PINNAN HUOLTOMAALAUS:

Tarkasta että ovirakenne on kuiva ennen kuin aloitat huoltotyöt. 
Puun kosteuden tulee olla alle 15%.

Pintakäsittely väärään aikaan ja huonossa säässä on suuri riski 
lopputulosta ajatellen.

• Poista irtoava maalija mahdollisesti pursunut pihka kaa-
pimalla.

• Hio maalattava pinta himmeäksi hienolla paperilla (esim. 
240) ja puhdista pölystä.

• Tarvittaessa pese maalarinpesulla tai miedolla alkalisel-
la pesuaineella. Huuhtele pestyt pinnat vedellä, kuivaa 
pinta ja anna kuivua.

• Pohjusta puupuhtaat pinnat Pinotex Base tai Pinotex 
Superbase pohjusteella.

• Maalaa pohjustetut pinnat Pinotex Ulkopohja pohjamaa-
lilla (liuotintuotteilla maalatut ovet) tai Pinotex Ulkopohja 
Aqua pohjamaalilla (liuotin- tai vesiohenteisilla tuotteilla 
maalatut ovet).

• Korjaa mahdolliset raot esim. kulmaliitoksissa elastisella 
päälle maalattavalla saumamassalla (Akustoseal).

• Suorita pintamaalaus 1-2 kertaa Pinotex Ovi- ja ikkuna-
maalilla tai Pinotex Öljymaalilla (liuotintuotteilla maalatut 
ovet) tai Pinotex Ovi- ja ikkunamaali Aqualla (liuotin- tai 
vesiohenteisilla tuotteilla maalatut ovet).

• Noudata maalinvalmistajan antamia maalausohjeita.

KUULTOKÄSITELLYN PINNAN HUOLTO:

• Pohjatyöt kuten edellä.
• Paljaat puupinnat käsitellään halutun sävyisellä puunsuo-

jalla (AQUAPRIMER 2900, WOODEX Kuultava Puun-
suoja).

• Käsitellään kaikki pinnat AQUAPRI MERILLA sävytetyllä 
AQUATOP -lakalla (lisätään lakkaan noin 5 % kuultovä-
riä) tai sävytetyllä puolikiiltävällä HELO erikoislakalla.

ALUMllNIVERHOUKSEN  HUOLTOMAALAUS 

ESIPUHDISTUS:

Ennen maalausta alusta on aina puhdistettava huolellisesti ras-
vasta ja liasta emulgoivalla pesuaineella, esim. PELTIPESUL-
LA. Pintamaalin tartunnan varmistamiseksi suositellaan pesun 
lisäksi pinnan hiomista himmeäksi.

Pesuaineet ja hiomapöly poistetaan huuhtomalla pinta puhtaalla 
vedellä.

• Ruoste ja irtoava maali poistetaan hiomalla.
• Pinnoitteen reunat viistetään hiomalla.
• Palkattava alue rajataan kohteen rakenteen mukaan 

ympäristöönsä luonnollisesti sulautuvaksi.
• Palkkamaalattava ehjä pinnoite karhennetaan hiomalla.
• Koko paikattava alue pyyhitään TEKNOSOLV 9506 - 

ohenteella

MAALAUS:

• Vaurioituneiden alueiden pohjamaalaukseen käytetään 
INERTA PRIMER 5 epoksimaalia

• Sävyvaihdon ja pienten naarmujen korjauksen yhteydes-
sä ei pohjamaalin käyttö ole tarpeellista.

• Pintamaalaus suoritetaan TEKNODUR 0190 polyuretaa-
nimaalilla.

Maalaus voidaan tehdä siveltimellä tai ruiskulla. Yksityiskohtai-
set käyttöohjeet ovat ko. tuotteiden tuoteselosteissa.

Varaamme kalkki oikeudet muutoksiin!

Lammin ulko-ovien pinnan huolto


