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Ohje asukkaan omatoimiremontin tekoon

Seinien struktuurimaalaus, kuivat tilat

YLEISTÄ
Struktuurimaalauksella saat seinäpinnasta elävän ja vivahteikkaan, ja pystyt muuttamaan
pintamateriaalin betonin, puun tai vaikkapa hiekkakiven näköiseksi.
Käytä tätä ohjetta apunasi, kun maalaat kotisi kuivien tilojen seiniä. Muista noudattaa käyttämiesi
maalien ja muiden tuotteiden käyttöohjeita huolellisesti. Kattopintojen maalauskäsittely ei ole
sallittua.
MATERIAALIT JA TUOTTEET

Seinäpinnat

Makuuhuoneet, olohuone, keittiö, eteinen, käytävät: asukkaan
valinnan mukaiset maalituotteet. Pintamaalina esimerkiksi Nova 7
seinämaali ja struktuuri- ja tehostemaalina esimerkiksi Tunto hieno
ja/tai Harmony sisustus- tai kuviomaali.
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/nova_7_sisamaali#tuoteseloste
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/tunto_hieno#tuoteselos
te
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/harmony#tuoteseloste

Esimerkiksi maalitela, sivellin, hiomalasta, lasyyri, leveä
Maalaustarvikkeet pensseli/pesusieni, maalarinteippiä, teräslasta, rajaaja, puhtaat
rievut, suojaustarvikkeet
Tasoitus

Kevyt tasoite, esimerkiksi Presto LF Remonttitasoite.
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/presto_lf_remonttitasoite
#tuoteseloste

Pintojen
puhdistus

Maalipesu, esimerkiksi Tikkurilan Maalipesu.
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/maalipesu.14346.shtml

PURKUTYÖT
Suojaa huoneiston pinnat ja kalusteet niin, että ne eivät vaurioidu tai likaannu.
Poista tapetit, palapeilit, taulukoukut ja muut seinissä olevat asennukset maalattavilta pinnoilta.
POHJATYÖT
Pese maalattavat seinäpinnat esimerkiksi Tikkurilan Maalipesu -pesuaineella ja huuhtele koko
pinta puhtaaseen veteen kastetulla rätillä tai sienellä. Poista heikosti kiinni oleva maali.
Tasoita kolot ja halkeamat esimerkiksi Presto LF Remonttitasoitteella. Hio paikatut kohdat ja
puhdista ne pölystä. Varmista, että seinä on kuivunut pesun jäljiltä.
PINNOITUS
Maalaa seinät pintamaalilla ja toista käsittely tarvittaessa (anna pintojen kuivua maalauskertojen
välillä). Halutessasi voit maalata esimerkiksi yhden huoneen seinistä tehostevärillä. Apua
yhteensopivien värien valinnassa saat maalikaupasta ja värikartoista.
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Käytä seinien yläreunan maalaamisessa apunasi rajaajaa. Kasta nukkapintainen rajaaja maaliin
ja maalaa vaakasuuntaan niin, että rullat kulkevat kattopinnassa.
Jos uusi seinämaalisi on eri sävyä kuin vanha seinämaali, maalaa seinä kaksi kertaa (anna
pinnan kuivua maalauskertojen välillä).
STRUKTUURI
Suunnittele struktuurityö huolellisesti etukäteen. Mieti muun muassa mille seinille ja mihin
kohtaan haluaisit erikoisen pinnoituksen ja minkälainen pinnoitus sopii olemassa olevien
huonekalujesi kanssa yhteen.
Varmista, että maalattava seinä on kuivunut pintamaalauksen jäljiltä. Levitä lasyyri sivelemällä
pintaa leveällä pensselillä ristikkäisin kuvioin. Levitä struktuuripinnoite teräslastalla. Kun pinnoite
on hieman kuivunut, tee haluamasi kuviointi leveällä pensselillä tai pesusienellä.
Perehdy huolellisesti maalien, työvälineiden ja materiaalien valmistajien ohjeisiin ja
työmenetelmiin - vaivannäkösi kannattaa ja saat lopputuloksesta laadukkaan. Kiinnitä erityistä
huomiota materiaalien kuivumisaikoihin.
JÄLKITYÖT
Ripusta taulut ja kokoa kirjahyllyt jne., kun maalipinta on kunnolla kuivunut.
Vie nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät ja kuivat purkit voit viedä
kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle.

