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Puun pintakäsittely sisätiloissa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lakkaus

Vahaus

Petsaus

Peittomaalaus

Woodstain palosuojakäsittely

Lakkaus soveltuu eri puupinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Kova pinta päästää puun syykuvion läpi.

Vahaus soveltuu puupuhtaiden pintojen pintakäsittelyyn. Vaha imeytyy puuhun ja muodostaa
luonnollisen likaa ja vettä hylkivän pinnan. Pohjan
värierot kuultavat vahan läpi.

Petsillä voi sävyttää puun pintaa. Se soveltuu riippuen valmistajasta ja tuotteesta eurooppalaisille
puulajeille, viilutetuille pinnoille, vanerille ja
OSB:lle.

Peittomaalaus soveltuu yleensä kaikille puupinnoille sisätiloissa.

Palosuojakäsittely on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön höylätylle, hienosahatulle ja hiotulle puulle.
Käyttökohteita ovat paneeliseinät ja -katot.

Käyttökohteita ovat lattiat, seinät, katot, huonekalut ja kalusteet kuivissa sisätiloissa.

Käyttökohteita ovat puulattiat, huonekalut ja kalusteet.

Käyttökohteita ovat vanhat ja uudet paneelikatot
ja -seinät, irto- ja kiintokalusteet, ikkunat, ovet,
kaiteet, listat sekä puulattiat ja -portaat, joihin
kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.

Puupinnan tulee olla puhdas, kuiva, pinnoittamaton ja käsittelemätön.

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva, pinnoittamaton ja
käsittelemätön.

Puupinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Puupinta voi
olla käsittelemätön, pohjamaalattu, aiemmin maalattu tai lakattu. Aiemmin lakatut ja maalatut pinnat karhennetaan.

Puupinnan on oltava puhdas ja kuiva 14-18 %.

Riippuen valmistajasta ja tuotteesta vahat sisältävät kasviöljyjä ja -vahoja, pigmenttejä, kuivikkeita,
akryylisideaineita, synteettisiä vahoja, vettä ja/tai
UV-suoja-aineita.

Riippuen valmistajasta ja tuotteesta petsit ovat
joko liuotin- tai vesiohenteisia. Ne sisältävät kasviöljyjä, pigmenttejä ja kuivikkeita.

Riippuen valmistajasta ja tuotteesta peittävät
maalit ovat yleensä vesiohenteisia. Maalien koostumuksia on useita esim. uretaanialkydi-, akrylaattidisperio-, akrylaatti- ja polyuretaaniakrylaattimaali.

Vesiohenteinen, hyvin juokseva, vesimäinen ja
hajuton. VOC hyvin alhainen.

Pinta hiotaan kevyesti auki. Hiontaa ei tehdä, mikäli pinta on jo värjätty. Levitetään ohuelti puun
syysuuntaan puhtaalle pinnalle. Toinen käsittely
tehdään vastaavasti ensimmäisen pinnan kuivuttua.

Pinta hiotaan kevyesti auki. Levitetään ohuelti
puun syysuuntaan joko lyhytnukkaisella mikrokuitutelalla, luonnonharjassiveltimellä tai tiiviiksi
kitatulle lattialle myös teräslastalla. Petsattu pinta
tulee yleensä suojata joko öljyvahalla tai pintalakalla.

Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

Voidaan leivittää joko koneellisesti höyläämön
linjalla tai käsin siveltimellä, ruiskuttamalla, telaamalla, upottamalla tai nukkaamattomalla kankaalla.

Puupinnalle asetettavat vaatimukset

Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Aiemmin lakatut
ja petsatut pinnat karhennetaan.

Käsittelyaineen
koostumus

Riippuen valmistajasta ja tuotteesta lakat ovat joko
vesi- tai liuotinohenteisia. Ulkokäyttöön soveltuu
uretaanialkydilakka ja sisäkäyttöön soveltuvat
vesiohenteiset polyuretaaniakrylaatti-, polyuretaani- ja akryylilakka.

Työvaiheet, -välineet
ja -tapa

Tarvittaessa alustan puhdistus ja hionta, pohjalakkaus, välihionta ja pintalakkaus. Työtapa riippuu
tuotteesta; joko sivellin, ruisku tai lasta.
Tuotekohtaiset työvaiheet, -välineet ja -tavat löytyvät pakkaus- tai tuoteselosteista.

Käsittelykerrat

Riippuu käyttökohteesta, menetelmästä ja tuotteesta. Mikäli tarvitaan pohjalakkaus niin pintalakkaukseksi riittää yksi tai kaksi käsittelykertaa. Lattioissa saatetaan tarvita useita lakkauskertoja.

Yleensä kaksi käsittelykertaa. Mikäli alla on öljypetsi, niin yksi käsittelykerta riittää.

Voimakas sävy vaatii kaksi käsittelykertaa.

Käsittelyolosuhteet

Käyttökohteita ovat paneeliseinät ja -katot, lattiat,
irto- ja kiintokalusteet, ikkunat, ovet, kaiteet ja
listat.

Lakattavan pinnan on oltava kuiva. Lakkaustyön ja
lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja
lakan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja lämpötilan
vähintään +10 °C. Ilman suhteellinen kosteus 3080 %.

Värivaihtoehdot

Soveltuvuus ja
käyttökohteet

Kun puupinta joutuu kovalle kulutukselle alttiiksi, se tarvitsee suojakseen pintakäsittelyn. Sisätilojen puupintoja voidaan pintakäsitellä puun suojaamiseksi tai ulkonäkösyistä. Taulukkoon on koottu eri pintakäsittelymenetelmiä eri valmistajilta. Puupintaa suojataan myös auringon uv-säteilyä, likaantumista, kulutusta tai kastumista vastaan. Pintakäsittelymenetelmiä on useita erilaisia ja kaikilla näillä on omat vahvuutensa ja käyttökohteensa. ■

Riippuen valmistajasta ja tuotteesta lakat voivat
olla värittömiä tai ne voidaan sävyttää kuultaviin
sisäväreihin.

Riippuen valmistajasta ja tuotteesta vahat voidaan
sävyttää läpikuultaviin valmissävyihin.

Tuotekohtaiset työvaiheet, -välineet ja -tavat löytyvät pakkaus- tai tuoteselosteista.

Tuotekohtaiset työvaiheet, -välineet ja -tavat löytyvät pakkaus- tai tuoteselosteista.

Tuotekohtaiset työvaiheet, -välineet ja -tavat löytyvät pakkaus- tai tuoteselosteista.
Käsittelykertojen määrä riippuu tuotteesta ja maalattavasta pinnasta. Pohjamaalaus on mahdollisesti
tarpeellinen.

B-s1,d0 luokka: 2-3 käsittelykertaa

Petsattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas liasta, vahasta ja rasvoista. Riippuen tuotteesta ilman
ja pinnan lämpötilan on oltava 10-20 °C ja ilman
suhteellisen kosteuden 30-80 %.

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää
ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Lämpötila 15-50 °C ja ilman suhteellinen kosteus
40-65 %.

Riippuen valmistajasta ja tuotteesta petsit voidaan
sävyttää läpikuultaviin valmissävyihin

Riippuen valmistajasta ja tuotteesta maalit voidaan sävyttää valmistajakohtaisiin värisävyihin.

Sävytetään tuotannossa. Kaikki RAL värit ovat
mahdollisia.

C-s1, d0 luokka: 1-2 käsittelykertaa

Kuivuttuaan 5-7 vrk saavutetaan maksimaalinen
palosuoja.

Vahat eivät muodosta kiinteää kalvoa puun pinnalle. Poikkeuksena UV-suojavaha, joka muodostaa
ohuen kalvon puupinnalle.

Petsit eivät muodosta kiinteää kalvoa puun pinnalle, mutta ne vähentävät kuitenkin höyrynläpäisevyyttä puupuhtaaseen pintaan nähden.

Peittävät maalit muodostavat puun pinnalle kiinteän kalvon, joka vähentää höyrynläpäisevyyttä.

Imeytyy puuhun eikä jätä kalvoa. Ei vaikuta höyrynläpäisevyyteen.

Riippuen tuotteesta ja valmistajasta joko sisäilmaluokka M1 tai luokitusta on haettu.

Riippuen tuotteesta ja valmistajasta joko sisäilmaluokka M1 tai ei luokitusta.

Sisäkäyttöön tarkoitetuilla maaleilla on yleensä
M1-luokitus.

Tuote ei sisällä formaldehydejä, halogeeneja, karsinogeeneja eikä myrkyllisiä aineita.

Lakka saavuttaa lopullisen kovuutensa n. 1 vko - 1
kk kuluttua, minkä jälkeen pinnan voi puhdistaa
neutraalilla pesuaineella ja pehmeällä harjalla,
pesusienellä tai siivousliinalla. Karkeaa harjausta
tai voimakasta hankausta tulee välttää.

Pölyn poisto ja nihkeällä pyyhintä. Kestää mietoja,
neutraaleja pesuaineita.

Pinta puhdistetaan harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla
pesuaineella.

Pinnan voi puhdistaa harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaisiin pintoihin voi käyttää neutraalia pesuainetta. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää.

Imurointi ja pesu.

Lakkakäsittely uusitaan tarvittaessa. Ennen käsittelyä pinta pestään pölystä ja liasta. Huoltolakkaus
voidaan tehdä saman tyyppisellä lakalla.

Tarpeen mukaan käsitellään uudelleen joko paikoittain tai koko alueelta.

Tarpeen mukaan käsitellään uudelleen joko paikoittain tai koko alueelta.

Huoltomaalaus ja käsittely uusitaan tarvittaessa.
Ennen käsittelyä pinta puhdistetaan.

Uusintakäsittely n. 10 vuoden välein.

Tikkurila:

Osmo Color:

Osmo Color:

Teknos:

Renotech:

• Unica Super 20, 60, ja 90 uretaanialkydilakka
• Parketti-Ässä 20, 50/80 -lattialakka
• Paneeli-Ässä 10/20 -paneelilakka
• Paneeli-Ässä Titan -paneelilakka
• Paneeli-Ässä Hirsisuoja

• Osmo Color Öljyvaha
• Osmo Color Uvivax®

• Osmo Color Öljypetsi

• Futura Aqua kalustemaali (kiillot 20/40/80)
• Paneelikattomaali
• Futura 15, 40 ja 90 Kalustemaali
• Teknofloor Lattiamaali
• Teknofloor Aqua Lattiamaali

• WoodStain MP FR

Teknos:

Teknos:

Tikkurila:

• Natura 15 / Natura 40 sisälakka
• Helo Aqua erikoislakka (kiillot 20/40/80)
• Helo 15, 40 ja 90 erikoislakka

• Satu Saunavaha

• Betolux lattiamaali
• Betolux Akva Lattiamaali
• Paneelikatto Valkoinen
• Helmi 30 kalustemaali, puolihimmeä

Tuotteita

Sisäilmaluokka

Sisäkäyttöön tarkoitetuilla lakoilla on yleensä M1luokitus.

Hoito-ohjeet
ja puhdistus

Vahat vähentävät höyryn läpäisevyyttä puupuhtaaseen pintaan nähden.

Pintojen uudelleenkäsittely ja huollon tarve

Kalvon muodostus ja vaikutus höyrynläpäisevyyteen

Lakat muodostavat kiinteän kalvon puun pinnalle,
joka vähentää höyrynläpäisevyyttä.

Tikkurila:
• Supi Saunavaha

LISÄTIETOA TUOTTEISTA JA VALMISTAJISTA:
www.tikkurila.fi ● www.teknos.fi ● www.osmocolor.com ● www.renotech.fi

Tikkurila:
• Parketti-Ässä Petsi

