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HÄJY TALOMAALI 

 
 
Tuote Laadukas vesiohenteinen talomaali ulos, jonka sideaineena on 

veteen dispergoitu akrylaatti.  
 
Käyttökohteet Häjy Talomaali on tarkoitettu sekä uusille että aikaisemmin 

maalatuille puujulkisivuille sekä sokkeleihin. Maalilla on 
erinomaiset säänkesto- ja tartuntaominaisuudet, mikä 
mahdollistaa sen käyttämisen vanhojen lateksi-, alkydi- ja 
öljymaalien huoltomaalaukseen. 

 
Fungisiidi  Häjy Talomaali sisältää tehokkaan, Suomen olosuhteisiin valitun 

puunsuoja-aineen, joka estää home-, sinistäjä- ja lahottajasienien 
puuta tuhoavaa vaikutusta. Maalia ei suositella kasvihuoneiden 
sisämaalauksiin. 

 
Koodi  560-565 
 
Maalaustarvikeryhmä 35 (RT-luokitus) 
 
Kiiltoryhmä  5 (RT-luokitus) himmeä 
 
Tiheys  n. 1,3 kg/litra 
 
Riittoisuus Pohjamaalauksessa riittoisuus on n. 5-6 m²/litra, sillä maali 

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

 
Kuiva-ainepitoisuus  n. 44 tilavuus-% 
 
Kuivumisaika Maali kuivuu sateenkestäväksi muutamassa tunnissa. 

Pintamaalaus suositellaan suoritettavaksi vasta seuraavana 
päivänä. 

 
Värisävy Häjy Talomaalista saadaan kaikki yleisimmät Suomessa myytävät 

talomaalikarttojen 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. 
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HÄJY TALOMAALI 
 
 
Varastointi ja kuljetus Maali on suojeltava jäätymiseltä. 
 

KÄYTTÖOHJEET 
 
Pinnan esikäsittely Huoltomaalaus: Vanha maalipinta pestään joko ammoniakki- tai 

pesuaineliuoksella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä pesun 
jälkeen, tai korkeapainepesurilla ja vedellä. Pesun jälkeen 
kaavitaan ja harjataan kaikki irtoava maali pois. Poista paksut 
halkeilleet öljy- ja alkydimaalipinnat kokonaan. Kaavinta on 
suoritettava siten, että puuaines on tervettä eli sinertävät kohdat 
on poistettava, lahot korjattava uudella puulla ja harmaantunut, 
huokoinen puuaines poistetaan hiomalla.  

 
Maalaamaton puupinta: Puhdista puu liasta ja irtoavasta 
aineksesta harjalla. Poista harmaantunut, huokoinen puuaines 
hiomalla. Poista irtoava pihka oksakohdista ja käsittele ne 
oksalakalla läpilyönnin estämiseksi. Suojaa naulankannat 
ruosteenestomaalilla. 

 
Maalaus Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Pohjamaalina käytetään 

5-10% ohennettua Häjy Talomaalia. Pohjustuksen jälkeen pienet 
halkeamat kitataan, mutta kittiä laitetaan ainoastaan halkeamaan. 
Pintamaalaus seuraavana päivänä ohentamattomalla Häjy 
Talomaalilla. 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 tai harjalla, 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. 

 
Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä. 
 


