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COLORIA SOKKELI 

 
 
Tuote Laadukas, vesiohenteinen, akrylaattisideaineinen sokkelimaali 

ulos. Tuote on alkalinkestävä. 
 
Käyttökohteet Betoni- ja erilaisilla tasoitteilla ylitasoitetut harkko- ja 

betonisokkelit. Uudet ja aiemmin maalatut pinnat. 
 
Koodi  740 (A-pohja) ja 743 (C-pohja) 
 
Maalaustuoteryhmä 416 (MaalausRYL 2012)  
 
Kiiltoryhmä  5 (RT-luokitus) himmeä 
 
Tiheys  n. 1,3 kg/litra 
 
Riittoisuus 5 - 10 m²/litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, 

kovuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja –tavoista. 
 
Kuiva-ainepitoisuus  n. 44 % 
 
Kuivumisaika 
(+23C°, RH 50 %) Kosketuskuiva noin 1-2 h. Päällemaalattavissa 4-6 h. Kosteissa ja 

viileissä olosuhteissa seuraavana päivänä. 
 
Värisävyt A- ja C-pohjat. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen mukaan. 
 
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 Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Pinnan esikäsittely Huoltomaalaus: Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. 

Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Coloria 
Homepesulla. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset 
poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja 
poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, 
kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu). Mahdolliset 
ylitasoitukset tai korjaukset tehdään soveltuvalla tasoitteella 
tuoteselosteen ohjeen mukaan. 

 
Maalaamaton pinta: Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, 
pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat 
pestään Coloria Homepesulla. Sileät ja lasimaiset betonipinnat 
tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin 
aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi. Ylitasoita 
harkkopinnat ja epätasaiset betonipinnat soveltuvalla tasoitteella 
tuoteselosteen ohjeen mukaan.  

 
Maalaus Maali sekoitetaan aina hyvin ennen käyttöä. Pinta maalataan 

tarpeen mukaan 1-2 kertaan. Pohjamaalina käytetään 5-10 % 
ohennettua Coloria Sokkelia. Pintamaalaus tehdään 
ohentamattomalla Coloria Sokkelilla. Varaa yhtenäistä pintaa 
varten riittävä maalierä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen 
välttämiseksi. 

 
Huomioitavaa Alustan tulee olla puhdas ja riittävän kiinteä, kuiva ja kova ennen 

pintakäsittelyä. 
 
 Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava 

Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen 
liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010. 

 
 
Maalausolosuhteet Lämpötila yli +10 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen 

kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. 
Kosteuspitoisuuden alustassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele 
auringon lämmittämiä pintoja tai suorassa auringonpaisteessa. 
Älä maalaa koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen 
riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta. 

 
Työtapa Sivellin, maalausharja, telaus, korkeapaineruisku tai edellä 

mainittujen yhdistelmä. 
 
 
Hoito-ohjeet Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien 

viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, 
kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n 
kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian 
pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai 
nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja 
puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.   
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Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua 
pintakäsittelystä: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) 
pesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai 
siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä 
(pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivousliinalla tai pesusienellä. 
Huuhtele pinta huolellisesti. Noudata pesuainevalmistajan 
antamia laimennusohjeita. 

 
 
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. 

 
Turvallisuus Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta. 
 
 
 
EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/c) 40 g/l (2010). 
Coloria Sokkeli sisältää/ innehåller/ VOC max 40 g/l. 
 
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 
asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen 
käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta. 
 
 


