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COLORIA FORTE SENSITIVE POHJAMAALI 

 
 
Tuote Vesiohenteinen, säilöntäaineeton, hajuton ja VOC-vapaa erikois-

akrylaatti –sideaineinen pohjamaali, joka sulkee alustasta sisäil-
maan haihtuvat epäpuhtaudet ja haitalliset yhdisteet. Voidaan 
käyttää pohjamaalina tapettien alla ja halutessa täyshimmeänä 
pintamaalina seinä- ja kattopinnoissa. Kehitetty yhdessä sisäilma-
asiantuntijoiden ja monikemikaaliyliherkistyneiden ihmisten kans-
sa. M1-luokiteltu.   

 
Käyttö  Soveltuu uusien ja ennen erilaisilla maaleilla ja pinnoitteilla maa-

lattujen seinä- ja kattopintojen pohjamaaliksi puu-, hirsi-, paneeli-, 
rakennuslevy-, tasoite- ja kiviainespinnoille. 

 
Koodi 430 (A-pohja) 
 
Maalaustuoteryhmä 211, 212, 311, 312 (MaalausRYL2021). 
 
Kiiltoryhmä  6 (RT-luokitus) täyshimmeä 
 
Tiheys  n. 1,40 kg/litra 
 
Riittoisuus  4 - 9 m²/litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuu-

desta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja –tavoista. 
 
Kuiva-ainepitoisuus  n. 45 % 
 
Kuivumisaika 
(+23C°, RH 50 %) Pölykuiva n. 30 minuutissa. Päällemaalattavissa kahden tunnin 

kuluttua; viileässä ja kosteissa olosuhteissa suositellaan päälle-
maalaus tehtäväksi vasta seuraavana päivänä. 

 
Sävypohjat A –pohja. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen mukaisiin vaa-

leisiin sävyihin (täysin pastoin). 
 
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Märkähankauskestävyys  

SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998 
 
Lämmönkesto  85 C° 
 
Työvälineiden puhdistus  

Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne 
heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.  
Koska Forte Sensitive Pohjamaalissa ei ole säilöntäaineita, tulee 
työvälineiden hygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. Kansi tulee 
sulkea erittäin hyvin maalaustyön jälkeen ja maalaustöiden aika-
na. 

 
Varastointi ja kuljetus Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen. 
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KÄYTTÖOHJEET  
 
Pinnan esikäsittely Uudet, maalaamattomat pinnat: Poista pöly ja irtoava aines har-

jaamalla. Käytä kohteeseen sopivaa Dalapro-tasoitetta tarvittaes-
sa. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti. 

 
 Vanhat lateksi- ja alkydimaalipinnat: Pese pinnat soveltuvalla pe-

suaineella. Huuhtele pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Hio 
kovat maalipinnat himmeiksi hiomapaperilla ja poista hiontapöly. 
Poista irtoava maalipinta. Silota kolot kohteeseen sopivalla Dalap-
ro-tasoitteella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huo-
lellisesti. 

  
Maalaus Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa 1 - 2 kertaa Colo-

ria Forte Sensitive Pohjamaalilla. Pintamaalauksessa maalaa 1 - 
2 kertaa tarpeen mukaan. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä 
maalierä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.   

 
Maalausolosuhteet Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen kos-

teus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Maalattavan pin-
nan tulee olla puhdas ja kuiva. 

 
Työvälineet Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – (suutin 0,50 - 0,58 mm) tai 

edellä mainittujen yhdistelmä. Ohennetaan tarvittaessa 5-10 % 
puhtaalla vedellä. 

 
Hoito-ohjeet  Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien 

viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, ko-
vuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kulut-
tua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn 
jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistuslii-
nalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumis-
prosessin ajan. 
 
Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsit-
telystä: Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. 
Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuok-
seen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä 
märäksi puhdistuksen jälkeen. Noudata pesuainevalmistajan an-
tamia laimennusohjeita. 

        
Ympäristöhaittojen ehkäisy 
 
 Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätyk-

seen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopai-
kalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen ke-
räyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä var-
ten. 

 
Turvallisuus Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta. 
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Huomioitavaa Erilaiset yliherkkyydet ovat aina erittäin yksilöllisiä; siksi kannattaa 

aina oma herkistävyys testata pienellä alueella ennen suurempien 
pintojen käsittelyä. Pitkällisten testausten perusteella Forte Sensi-
tiven ainesosat eivät aiheuta oireita vaikeissakaan monikemikaa-
liyliherkkyyksissä. 

 
Koska Forte Sensitive Pohjamaalissa ei ole säilöntäaineita, tulee 
työvälineiden hygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. Kansi tulee 
sulkea erittäin hyvin maalaustyön jälkeen ja maalaustöiden aika-
na. Sävyttämätön ja avaamaton maaliastia kestää varastointia 
noin vuoden valmistuksesta. 

 
 
 
 
Coloria Forte Sensitive Pohjamaali on VOC-vapaa / VOC-fri / VOC-free 
   
     
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen 
ennen maalaustyöhön ryhtymistä.  
 
Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. 
Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asetta-
mamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä 
vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta. 
 


