


Coloria  Greenline on vesiohenteinen 
uuden sukupolven hajuton, täysin muo-
viton hengittävä ja ympäristöystäväl-
linen sisämaali. Maalilla on hometta 
ja sienten kasvua estävä ominaisuus. 

Maalista löytyy kolme kiiltoastetta; 
täyshimmeä, himmeä sekä puolihimmeä. 
Maalin sideaineena toimii uusiutuva luon-
nonöljy, joten se täyttää ekologisimmankin 
kuluttajan ja jopa perinnerakentajan ja 
restauroijan toiveet. Puolihimmeällä Colo-
ria Greenline –maalilla on lisäksi hyvä pe-
sunkesto-ominaisuus ja kuten muissakin 
Colorian maaleissa, ominaisuudet joihin 
on vuosien saatossa totuttu; peittävyys, 
sävytarkkuus, maalattavuus ja ennen 
kaikkea laatu ovat erinomaisella tasolla.

•  Hajuton 
•  Muodostaa täysin hengittävän pinnan
•  Luonnonöljypohjainen sideaine (100%:sti muoviton)
•  Ekologinen
•  Antimikrobinen
•  Antimikrobisuus säilyy aktiivisena koko maalipinnan elinkaaren ajan
•  Emissiovapaa (ei vapauta huoneilmaan VOC:ja, formadehydiä, ammoniakkia 

tms.)
•  Parantaa sisäilman laatua ja kohottaa sisätilojen hygieniatasoa
•  Vesiohenteinen
•  Rakennusmateriaalien päästöluokka M1
•  Sävytettävissä useimpien sävykarttojen mukaan (A- ja C-pohja)
•  Saatavana täyshimmeänä, himmeänä ja pesunkestävänä puolihimmeänä
•  Kotimainen



Tekniset tiedot:
Ohenne: Vesi
Riittoisuus: 7-9 m²/L
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Pakkauskoot: 0,9, 2,7 ja 9 L

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 1 h, 
päällemaalattavissa n. 2 tunnin 
päästä. Maalikalvo saavuttaa lopul-
lisen kovuutensa 2-4 viikossa.
Pohjat: A ja C
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Tekniset tiedot:
Ohenne: Vesi
Riittoisuus: 4-9 m²/L
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Pakkauskoot: 2,7 ja 9 L

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 30 
min, päällemaalattavissa n. 2 tun-
nin päästä. Maalikalvo saavuttaa 
lopullisen kovuutensa 2-4 viikossa.
Pohja: A

Coloria Greenline Remonttimaali on vesiohenteinen puolihimmeä hajuton ja täysin muo-
viton hengittävä ympäristöystävällinen sisäseinämaali. Greenline Remonttimaali kes-
tää hyvin myös pesua. Käyttökohteita ovat mm. lastenhuoneet, keittiöt, eteiset, rap-
pukäytävät, konttoritilat, koulut ja päiväkodit. Coloria Greenline Remonttimaali soveltuu 
myös kalusteisiin, joiden maalipintaan ei kohdistu voimakasta mekaanista rasitusta, kuten 
lastensängyt, puulelut yms. Tuotteen hyvän hengittävyyden ja siveltävyyden ansiosta se 
sopii erinomaisesti myös hirsipinnoille sisällä. 

Coloria Greenline Sisustusmaali on vesiohenteinen silkinhimmeä hajuton ja täysin muo-
viton hengittävä ympäristöystävällinen sisäseinä- ja kattomaali. Tuotteen hyvän hengit-
tävyyden ja siveltävyyden ansiosta se sopii erinomaisesti myös hirsipinnoille sisällä. Käyt-
tökohteita ovat mm. olo-, makuu- sekä lastenhuoneet, konttoritilat ja kuivat varastotilat. 

Coloria Greenline Pohja- ja Kattomaali on täyshimmeä vesiohenteinen hajuton ja hengit-
tävä pohja- ja kattomaali. Tuote soveltuu erinomaisesti Greenline sarjan maalien pohja-
maaliksi, mutta sitä voidaan käyttää myös kaikkien vesiohenteisten pintamaalien alla. 
Käyttökohteita ovat mm. lastenhuoneet, keittiöt, eteiset, makuuhuoneet, olohuoneet, 
konttorit ym. sisätilat. Tuote soveltuu käytettäväksi myös tapettien alle sekä kattomaaliksi 
kuivissa sisätiloissa. Maalin hyvän hengittävyyden ja siveltävyyden ansiosta se sopii erin-
omaisesti myös hirsipinnoille sisällä.




