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COLORIA KOTIKARTANO 

   
 
Tuote  Coloria Kotikartano on kiiltävä erikoisakrylaattimaali, joka omaa 

erinomaisen tarttuvuuden ja peittokyvyn. Tuote on tarkoitettu 
höylätyille, hieno- ja karkeasahatuille puupinnoille ulkokäyttöön. 

  
Käyttökohteet Coloria Kotikartano sopii sekä uusille että aikaisemmin maalatuille 

puujulkisivuille. Erinomaiset tartuntaominaisuudet mahdollistavat 
maalin käyttämisen vanhojen lateksi-, alkydi- ja öljymaalien 
huoltomaalaukseen. 

 
Koodi  780, 783 
 
Maalaustarvikeryhmä MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 461. 

(MaalausRYL 2001 mukainen ryhmä 35).  
 
Kiiltoryhmä  2 (RT-luokitus) kiiltävä 
 
Tiheys  n. 1,2 kg/litra 
 
Riittoisuus Pohjamaalauksessa riittoisuus on n. 5-6 m²/litra. 

Pintamaalauksessa riittoisuus on suurempi, eli 6-8 m²/litra. 
Pintamaalin riittoisuus saadaan kasvamaan, mikäli pohjamaalin 
annetaan kuivua hyvin (2-3 vrk) ennen päällemaalausta. 

 
Kuiva-ainepitoisuus  n. 42 tilavuus-% 
 
Kuivumisaika Maali kuivuu sateenkestäväksi muutamassa tunnissa.  
 

Pintamaalaus suositellaan suoritettavaksi vasta seuraavana 
päivänä. 

 
Värisävy Coloria Kotikartano saadaan kaikki yleisimmät Suomessa 

myytävät ulkomaalikarttojen värisävyt. 
 
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  Maali on suojeltava jäätymiseltä. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Pinnan esikäsittely Huoltomaalaus: Vanha maalipinta pestään joko ammoniakki- tai 

pesuaineliuoksella ja huuhdotaan huolellisesti puhtaalla vedellä. 
Pesun jälkeen kaavitaan ja harjataan kaikki irtoava maali pois. 
Homehtuneet pinnat pestään Coloria Homepesulla. Muista pesun 
jälkeen hyvä kuivatus! Poista paksut, halkeilleet ja huonokuntoiset 
öljy- ja alkydimaalipinnat mieluiten kokonaan. Huomioithan, että 
maalattava puuaines on tervettä. Sinertävä, harmaantunut ja 
huokoinen puuaines on poistettava kaapimalla ja hiomalla ja 
selvästi lahot kohdat korvattava uudella puulla. 

 
Maalaamaton puupinta: Puhdista puu irtoavasta liasta ja 
kasvillisuudesta harjalla. Pinttynyt lika pestään vedellä ja 
pesuaineliuoksella. Homehtuneet pinnat pestään Coloria 
Homepesulla. Muista pesun jälkeen hyvä kuivatus! Poista 
mahdollinen harmaantunut ja huokoinen puuaines kaapimalla ja 
hiomalla. Poista irtoava pihka oksakohdista. Suojaa naulankannat 
halutessasi soveltuvalla ruosteenestomaalilla. 
 

Maalaus  Maali sekoitetaan aina hyvin ennen käyttöä. Pohjusta uudet 
puupinnat Coloria Akva Pohjusteella. Pohja- ja välimaalina 
käytetään 5-10 % vedellä ohennettua Coloria Kotikartanoa. 
Mahdolliset puupinnan halkeamat ja pienet vauriot kitataan 
soveltuvalla kitillä tässä kohtaa. Pintamaalaus suoritetaan 
seuraavana päivänä ohentamattomalla Coloria Kotikartanolla. 
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan 
sävyerojen estämiseksi. 
 

Maalausolosuhteet Parhaat olosuhteet ovat, kun ilman lämpötila on yli +10 C° ja 
ilman kosteuspitoisuus alle 80 %. Kosteuspitoisuuden 
puutavarassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele auringon 
lämmittämiä pintoja. Älä maalaa koskaan sateella tai jos on 
olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä 
maalauksesta. 

 
Työtapa Suositeltavin maalin levitystapa on ehdottomasti maalaus 

siveltimellä, jolloin saadaan paras tartunta. 
 
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. 

 
EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/d) 130g/l (2010). 
Coloria Kotikartano sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l. 
 
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen 
maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä. 


