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COLORIA PIHAPIIRIN METALLIMAALI 
 
 
Tuote Vesiohenteinen, erikoisakrylaatti-sideaineinen metallimaali ulos. 

Ruosteenestopigmentoitu. 
  
Käyttökohteet Coloria Pihapiirin Metallimaali sopii sekä uusille että aikaisemmin 

maalatuille metallipinnoille. Myös teollisesti muovipinnoitetut 
metallipinnat. Matto- ja kuivaustelineet, valaisinpylväät, 
palotikkaat, ikkunapellit, syöksytorvet jne. Uudet rautapinnat 
pohjustetaan ruosteenestopohjamaalilla. 

 
Korroosion suoja  Coloria Pihapiirin Metallimaali sisältää tehokkaasti korroosiota 

ehkäisevää ruosteenestopigmenttiä.   
 
Koodi 800 (A), 803 (C) 
 
Maalaustarvikeryhmä MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 441, 442, 443, 

446 ja 448. (MaalausRYL 2001 mukainen ryhmä 39.9).  
 
Kiiltoryhmä  4 (RT-luokitus) puolihimmeä 
 
Tiheys  n. 0,94 kg/litra 
 
Riittoisuus Maalauksessa riittoisuus on n. 6-10 m²/litra. 
 
Kuiva-ainepitoisuus  n. 44 tilavuus-% 
 
Kuivumisaika Maali kuivuu sateenkestäväksi muutamassa tunnissa. 

Pintamaalaus suositellaan suoritettavaksi vasta seuraavana 
päivänä. 

 
Värisävy Coloria Pihapiirin Metallimaalista saadaan kaikki yleisimmät 

Suomessa myytävät värikarttojen sävyt. 
 
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Ohenne Vesi 
 
Lämmönkesto  85-90 C° 
 
Työvälineiden puhdistus  
 

Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne 
heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla. 
 

Varastointi ja kuljetus  
 

Maali on suojeltava jäätymiseltä. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Pinnan esikäsittely Huoltomaalaus: Kaavi ja harjaa teräsharjalla kaikki irtoava maali 

pois. Poista paksut halkeilleet maalipinnat mieluiten kokonaan. 
Pinnat pestään joko ammoniakki- tai  
pesuaineliuoksella ja huuhdotaan huolellisesti puhtaalla vedellä. 
Mahdollisista ruostuneista kohdista ruoste on poistettava 
kokonaan; nämä kohdat pohjustetaan soveltuvalla 
ruosteenestopohjamaalilla. 

  
Maalaamaton pinta: Maalaa uusi sinkitty pinta aikaisintaan 
seuraavana vuonna asennuksesta. Puhdista pinta mahdollisesta 
ruosteesta, liasta ja irtoavasta aineksesta kaapien ja teräsharjalla 
hangaten. (Kts. kohta huoltomaalaus soveltuvin osin.) 
Alumiinipinnat on karhennettava ennen maalausta tartunnan 
varmistamiseksi. 

 
Maalaus Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Kuiva ja hyvin puhdistettu 

alusta maalataan 1-2 kertaa Pihapiirin Metallimaalilla. 
 
Maalausolosuhteet Parhaat olosuhteet ovat, kun ilman lämpötila on yli +10 C° ja 

ilman kosteuspitoisuus alle 80 %. Älä käsittele auringon 
lämmittämiä pintoja. Älä maalaa koskaan sateella tai jos on 
olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä 
maalauksesta. Mikäli maalattu pinta kuivuu liian nopeasti, voidaan 
maalin sivelyaikaa pidentää jonkin verran ohentamalla maalia 
vedellä 5-10 %.  

 
Työtapa Suositeltavin maalin levitystapa on ehdottomasti maalaus 

siveltimellä, jolloin saadaan paras tartunta. 
 
Ympäristöhaittojen ehkäisy 
 
 Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa 

kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle 
kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava 
ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti 
myöhempää käyttöä varten. 

 
Sisältää sinkkifosfaattia. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA 
HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä 
lasten ulottumattomissa. 
 
EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/d) 130g/l (2010). 
Coloria Pihapiirin Metallimaali sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l. 
 
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen 
puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan 
pyydettäessä. 
 


