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LAKKAMAALI 30     24.06.21 
  
 
Tuotetyyppi  Liuotinohenteinen alkydimaali puu- ja metallipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön. 
 
Maalaustarvikeryhmä 2012 332 Irtokalusteiden liuoteohenteiset maalit RL 03…05 
 
Käyttökohteet Uusille ja aiemmin maalatuille puu- ja metallipinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat ovet, 

ikkunan karmit ja huonekalut. 
 
Riittoisuus  8 - 10 m²/ l  
 
Kiiltoryhmä  1 täyskiiltävä ja 4 puolihimmeä 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 55 % 
 
Tiheys  n. 1,3 kg/l, SFS 3635 
 
Ohenne  Mineraalitärpätti 
 
Levitysmenetelmät Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Ruiskumaalauksessa ohenna maalia 5-10 %. 
 
Kuivumisaika  Pölykuiva  n. 4 h 
  Seuraava käsittely n. 24 h 

(+23 ºC , ilman suht.kosteus RH 50 %)  
 
Värisävyt Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja 

voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan 
sävytyspastoilla. 

 
Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on 

pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 
80 %. 

 
Pesunkestävyys Tavallisilla pesuaineilla erittäin hyvä. 
 
Liuotinkestävyys Kestää mineraalitärpättiä. 
 
Öljyjen ja rasvojen kestävyys Kestää eläin- ja kasvirasvoja sekä voiteluöljyjä ja -rasvoja. 
 
Kulutuksenkestävyys Hyvä 
 
Varastointi  Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. 
 
Pakkauskoot  0,9 l, 2,7 l ja 9 l 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Esikäsittely  Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. 
 
Maalamaton pinta Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista. Tasoita epätasaisuudet sopivalla tasoitteella. 

Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Pohjamaalaa pinnat 
Tartuntapohjamaalilla ja pintamaalaa 1-2 kertaa Lakkamaalilla. 

  
Aikaisemmin maalattu pinta Poista irtoava ja huonosti kiinni oleva maali. Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista. 

Tasoita epätasaisuudet sopivalla tasoitteella. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista 
hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Tartuntapohjamaalilla ja pintamaalaa 1-2 kertaa 
Lakkamaalilla. 
 

Maalaus Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Levitä maali 1-2 kertaa telalla, ruiskulla tai 
siveltimellä. Ohenna tuotetta ruiskutettaessa mineraalitärpätillä.  

 
Työvälineiden pesu Mineraalitärpätti 
 
Tuoteturvallisuus Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa 

ihon kuivumista tai halkeilua Sisältää 2-Butanonioksiimi, koboltti-bis(2-
etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia 
keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. 
Älä hengitä suihketta tai sumua. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai 
varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön 
Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti  

 
VOC  EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i):500g/l (2010) 
  Tämä tuote sisältää max 500 g/l VOC  
 
Kuljetus  VAK/ADR - 
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