


Vesiohenteinen täyshimmeä erikoisakrylaattisideaineinen pohjamaali puupin-
noille ja ei-ruostuville metallipinnoille sisä- ja ulkokäytössä. Erinomainen tartunta 
haastavillakin pinnoilla. 

Soveltuu sisällä tartuntapohjamaaliksi puu- ja rakennuslevypinnoille sekä ei-ruos-
tuville metallipinnoille: ovien, ikkunanpuitteiden, kaapistojen, listojen, paneelien 
sekä esim. ilmastointikanavien, lämpöpattereiden ja putkistojen  pohjamaa lauk-
seen. Ulkona tartuntapohjamaaliksi ikkunanpuitteisiin, oviin ja ulkokalusteisiin sekä 
ei-ruostuviin metallipintoihin.

Saatavana: A -pohja. 0,225 L, 0,9 L, 2,7 L ja 9 L astioissa.

Sideaineena erikoisakrylaatti. Deco Akva 20 on kiiltoasteeltaan puolihimmeä. 
Siliää kauniisti ja on erittäin hyvä maalata. Koostumus on hieman hyytelömäinen, 
mikä helpottaa varsinkin pystypintojen käsittelyä. Erittäin kestävä pinta, joka ei 
kellastu. Voidaan sivellä, telata ja ruiskuttaa.

Sisätiloissa Deco Akva 20 sopii uusille sekä aikaisemmin maalatuille tai lakatuille 
puu-, metalli- sekä rakennuslevypinnoille, kuten ovet, ikkunanpuitteet, kaapistot, 
listat, porraskaiteet, paneelit sekä erilaisten pohjamaalattujen tai ennen eri-
tyyppisillä maaleilla maalattujen metallipintojen maalaukseen. 

Ulkona Deco Akva 20 soveltuu pohjamaalattujen ikkunapuitteiden, ovien ja ul-
kokalusteiden maalaukseen. Myös puiset paneelipinnat tms. lasitetuilla parvek-
keilla. Soveltuu teollisesti maalattujen, lakattujen ja kuullotettujen puupintojen 
huoltomaalaukseen. Pohjamaalatut tai aiemmin erityyppisillä maaleilla maalatut 
metallipinnat. Sävytettävissä.

Saatavana: A ja C -pohjat. 0,225 L, 0,9 L, 2,7 L ja 9 L (ei C -pohja) astioissa.

Laatua, sinivalkoisuutta, helppokäyttöisyyttä ja monipuolisuutta samassa maalipurkissa?  

Olemme kehitelleet tarkoin valituista korkealuokkaisista raaka-aineista valmistetun vesiohenteisen Coloria Deco Akva -tuo-
tesarjan helpottamaan niin ammatti- kuin kotimaalarinkin maalauksia. 

Tuotesarjasta löytyvät laadukkaat tuotteet sopivat puu- ja metallipinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Deco Akva -tuotteet siliävät 
kauniisti ja ne ovat erittäin helppoja maalata. Hyytelömäinen koostumus helpottaa varsinkin pystypintojen käsittelyä. Deco 
Akva -maalilla käsitelty pinta on kestävä, kaunis ja se suojaa pintaa UV-rasitukselta. Käyttökohteita ovat muun muassa 
kalusteet, listat, ovet, ikkunanpuitteet, kaiteet, pönttöuunit, sähköpatterit ja putkistot. Deco Akva Puulakalla puolestaan kä-
sittelet niin kalusteet kuin lattiatkin. Tuotteet soveltuvat niin aiemmin maalatuille kuin uusillekin pinnoille. 

Valitsemalla kotimaisen Deco Akva -tuotteen ostat työtä Suomeen. Coloria Oy – perheyrittäjyyttä jo vuodesta 2003.  



Sideaineena erikoisakrylaatti. Deco Akva 40 on kiiltoasteeltaan puolikiiltävä. 
Siliää kauniisti ja on erittäin hyvä maalata. Koostumus on hieman hyytelömäinen, 
mikä helpottaa varsinkin pystypintojen käsittelyä. Erittäin kestävä pinta, joka ei 
kellastu. Voidaan sivellä, telata ja ruiskuttaa.

Sisätiloissa Deco Akva 40 sopii uusille sekä aikaisemmin maalatuille tai lakatuille 
puu-, metalli- sekä rakennuslevypinnoille, kuten ovet, ikkunanpuitteet, kaapistot, 
listat, porraskaiteet, paneelit sekä erilaisten pohjamaalattujen tai ennen eri-
tyyppisillä maaleilla maalattujen metallipintojen maalaukseen. 

Ulkona Deco Akva 40 soveltuu pohjamaalattujen ikkunapuitteiden, ovien ja ul-
kokalusteiden maalaukseen. Myös puiset paneelipinnat tms. lasitetuilla parvek-
keilla. Soveltuu teollisesti maalattujen, lakattujen ja kuullotettujen puupintojen 
huoltomaalaukseen. Pohjamaalatut tai aiemmin erityyppisillä maaleilla maalatut 
metallipinnat. Sävytettävissä.

Saatavana: A ja C -pohjat. 0,225 L, 0,9 L, 2,7 L ja 9 L (ei C -pohja) astioissa.

Sideaineena erikoisakrylaatti. Deco Akva 80 on kiiltoasteeltaan kiiltävä. Siliää 
kauniisti ja on erittäin hyvä maalata. Koostumus on hieman hyytelömäinen, mikä 
helpottaa varsinkin pystypintojen käsittelyä. Erittäin kestävä pinta, joka ei kellastu. 
Voidaan sivellä, telata ja ruiskuttaa.

Sisätiloissa Deco Akva 80 sopii uusille sekä aikaisemmin maalatuille tai lakatuille 
puu-, metalli- sekä rakennuslevypinnoille, kuten ovet, ikkunanpuitteet, kaapistot, 
listat, porraskaiteet, paneelit sekä erilaisten pohjamaalattujen tai ennen eri-
tyyppisillä maaleilla maalattujen metallipintojen maalaukseen. 

Ulkona Deco Akva 80 soveltuu pohjamaalattujen ikkunapuitteiden, ovien ja ul-
kokalusteiden maalaukseen. Myös puiset paneelipinnat tms. lasitetuilla parvek-
keilla. Soveltuu teollisesti maalattujen, lakattujen ja kuullotettujen puupintojen 
huoltomaalaukseen. Pohjamaalatut tai aiemmin erityyppisillä maaleilla maalatut 
metallipinnat. Sävytettävissä.

Saatavana: A ja C -pohjat. 0,225 L, 0,9 L, 2,7 L ja 9 L (ei C -pohja) astioissa.

Monikäyttöinen erikoislakka erilaisille puupinnoille sisällä ja ulkona. Kaunista, 
puolikiiltävää pintaa erilaisille puupinnoille. Helppokäyttöinen ja hyvin siliävä 
erikoislakka moniin eri käyttötarkoituksiin. Yhdellä tuotteella käsittelet niin kalus-
teet kuin lattiatkin. 

Vesiohenteinen, kellastumaton erikoislakka erilaisille puupinnoille sisällä ja ul-
kona. Lakka sisältää UV-suojan ja kestää kuivuttuaan hyvin pesua ja kulutusta. 
Käyttökohteita ovat mm.  huonekalut (hyllyt, pöydät, tuolit, yms.), puiset leikkika-
lut, paneeli- ja kattopinnat, ovet, portaat sekä lauta- ja parkettilattiat. Petsattujen 
puupintojen ja erilaisten maalattujen pintojen suojalakkaus. Sävytettävissä. 

Saatavana: Väritön pohja. 0,225 L, 0,9 L, 2,7 L ja 9 L astioissa.




