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LAKKAPÄÄ TALOMAALI 
  
Laadukas pellavaöljy akrylaattimaali ulkokäyttöön. Lakkapää Talomaali on tarkoitettu sekä uusille että 
aikaisemmin maalatuille puujulkisivuille sekä sokkeleihin. Maalilla on erinomaiset säänkesto- ja 
tartuntaominaisuudet, mikä mahdollistaa sen käyttämisen vanhojen lateksi-, alkydi- ja öljymaalien 
huoltomaalaukseen ulkona. 
MAALAUS: Aikaisemmin maalatut pinnat: Vanha maalipinta kaavitaan ja harjataan irtoava maali pois. 
Poista paksut halkeilleet öljy- ja alkydimaalipinnat kokonaan. Pinta pestään pesuaineliuoksella ja 
huuhdotaan huolellisesti.  Mahdolliset homehtuneet pinnat puhdistetaan homepesulla käyttöohjeen 
mukaan. 
Maalaamaton puupinta: Puhdista puu liasta ja irtoavasta aineksesta harjalla. Poista pihka oksakohdista ja 
käsittele oksat oksalakalla. Suojaa naulankannat ruosteenestomaalilla. Pohjamaalina voidaan käyttää 
Lakkapää Ulkopohjamaalia tai vastaavaa tuotetta. 
MAALAUSOLOSUHTEET: Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %, puun kosteuspitoisuuden alle 18 
% ja lämpötilan yli +10 C°.  
TYÖVÄLINEIDEN PESU: Ylimääräinen maali poistetaan työvälineistä pyyhkimällä ja sen jälkeen ne pestään 
vedellä ja saippualla. 
KUIVUMINEN: Päällemaalattavissa seuraavana päivänä normaaliolosuhteissa. 
RIITTOISUUS: 6-8 m²/litra. 
OHENNE: Vesi. 
MAALAUSTARVIKERYHMÄ: 35 RT-luokitus. 
KIILTORYHMÄ: 4 RT-luokitus, puolihimmeä. 
YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY: Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai 
tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava 
ongelmajätteen keräyspisteeseen.  
 

LAKKAPÄÄ FASADFÄRG 
 
Högklassig linoljeakrylatfärg för utomhusbruk. Lakkapää Fasadfärg är avsedd för nya och tidigare målade 
träbyggnader och socklar. Färgen har berömlig väderbeständighet och vidhäftning vilket möjliggör att måla 
på gamla olje- och latexfärgytor utomhus. 
MÅLNING: Tidigare målade ytor: All gammal lössittande färg bör slipas bort. Borsta bort slipdammet. 
Tvätta ytan med målartvätt och skölj väl. Möglade ytor tvättas med mögeltvätt. Nya ytor: Borsta ytan väl. 
Ta bort kåda och bearbeta kvistpunkter med kvistlack och skydda spikhuvuden med rostskyddsfärg. 
Grundmåla med Lakkapää Utegrund eller motsvarande produkt.   
MÅLNINGS FÖRHÅLLANDEN: Luftens relativa fuktighet bör vara under 80 %, trämaterialets fuktighetshalt 
under 18 % och temperaturen vid målning över +10 C°. 
RENGÖRING AV ARBETSREDSKAPEN: Stryk bort färgen från arbetsredskapen och tvätta med vatten och 
tvål. 
TORKNING: Övermålningsbar följande dag under normala förhållanden. 
ÅTGÅNG: 6-8 m²/liter. 
UTSPÄDES: Med vatten. 
FÄRGMATERIALGRUPP: 35 RT-klassificering. 
GLANSGRUPP: 4 RT-klassificering, halvmatt. 

 
 

Valmistaja/tillverkare:  
Coloria Oy, Kaakkurintie 8, 37150 Nokia 

puh. 010-289 9500 www.coloria.fi 

 

 

 


