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1.1.2 Katon ja seinän maalaus sisällä1.1.2 Katon ja seinän maalaus sisällä

• Allbäckin pellavaöljymaalia  
(riittoisuus yhdellä käsittelykerralla n. 20m2/l) 
241-70-

• Sivellin, joka sitoo paljon maalia 
Esimerkiksi: 266-5530-55

Näitä tarvitset: 

Uudet höylätyt pinnat voidaan maalata suoraan. Jos pinta hiotaan, 
käytä viimeiseksi hienoa 120–180:n hiomapaperia hiomatavasta 
riippuen. Ohuesti levitettävä pellavaöljymaali ei peitä rumia hiomajälkiä. 
Näkyvät oksat kannattaa sivellä 1-2 krt sellakalla (oksalakalla) ennen 
maalausta, jotta pihka ei tunkeudu valmiin maalipinnan läpi. 

Vanhasta maalipinnasta poistetaan hilseilevä maali ja pinta hiotaan 
himmeäksi. Kuopat ja naulanjäljet voit täyttää öljytasoitteella. 
Varmista ettei maalattavalle pinnalle jää hiomapölyä, eikä pinta ole 
kostea tai rasvainen. Pölyn voit poistaa imuroimalla ja pyyhkimällä 
spriillä. Pinnan voi myös pestä maalinpesulla. 

Ennen aloitusta: 

Maalin kuivumiseen vaikuttaa ilmankosteus, lämpötila ja valon määrä. 
Hyvissä olosuhteissa kuivumisaika on 24 tuntia (lämpötila yli 20° C ja 
ilmankosteus alle 60%). Lämpötilan tulee olla yli 10° C. Kuivumista 
auttaa valo ja hyvä ilmanvaihto koska maali kuivuu oksidoitumalla. 

Kuivuminen:

Pellavaöljy on höyrystyessään itsesyttyvää, joten hävitä kaikki 
huokoiset rätit polttamalla tai huuhtelun kautta jäteastiaan laittamalla.

Työturvallisuus:

Käytä pellavaöljysuopaa siveltimien ja astioiden puhdistamiseen. 
Maalauskertojen välissä voit säilyttää siveltimet raassa pellavaöljyssä. 
Ennen uudelleenkäyttöä siveltimistä poistetaan mahdollisimman 
paljon öljyä.  Pellavaöljysuopa ei ole itsesyttyvää.

Välineiden puhdistus:
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Sekoita maalia erittäin hyvin, niin että kaikki pigmentti pohjaa myöten 
sekoittuu tasaisesti öljyyn.  Jos maalipurkkia on aukaistu aikaisemmin, 
pinnalle muodostuneen nahan voi poistaa. Maalia ei tule ohentaa 
tärpätillä missään vaiheessa. Jos ohentaminen on tarpeellista, se 
tehdään keitetyllä pellavaöljyllä. 

Oksat ja pihkaiset kohdat käsitellään 1-2 kertaa sellakalla (oksalakka). 
Lakka kuivuu muutamassa minuutissa. Pontattu paneeli kannattaa 
pintakäsitellä ennen asentamista. Ilmankosteus muuttaa rakojen 
suuruuksia, joten kaikkia paikkoja ei asennuksen jälkeen välttämättä 
pysty käsittelemään.

Maalaa kolmesta neljään maalikerrosta pohjapinnasta riippuen. 
Lopputuloksen tulee näyttää tasakiiltoiselta, kokonaan peittävältä, 
mutta kuitenkin elävältä. Pehmeä, miellyttävä pinta patinoituu 
käytössä. 

Työohje: 

Maalaa pontatut laudat mielellään ennen asennusta välttääksesi raot 
maalipinnassa. Vaihtoehtoisesti maalaa asennetut laudat rakojen 
ollessa suurimmillaan kuivana aikana vuodesta.


