
KYMIN PALOKÄRKI
perinnemaalien erikoisliike

[vaihtoehto 1]  
Maalaaminen perussävyllä liuotinlisäyksellä 
Alusta sahatut | höylätyt puupinnat sekä PH-
neutraali rappaus. Antaa puolihimmeän pinnan. 
Oksien sellakkaus tehdään 1-2 kertaan ennen 
maalausta. 

1. Ohenna maali n. 15 % balsamitärpättiä. Anna 
kuivua vähintän 2-3 vrk. Tee kevyt välihionta. 
Mahdollisten epätasaisuuksein silottaminen 
tehdään öljysilotteella, joka kuivuttuaan 
pohjamaalataan. 

2. Maalaa ohentamattomalla maalilla. Anna 
kuivua vähintaan 3 vuorokautta. Hio kevyesti. 

3. Valmiiksimaalaus tehdään ohentamattomalla 
maalilla. [kiiltoasteen | tasoittumisen 
muokkaamiseksi ks. ohjeet alempana] 

Aikaisemmin maalauttujen pintojen maalaus 
Pese pinnat maalipesuaineella, ja tee kevyt 
välihionta. Pohjamaalaa pupuhtaat pinnat 
kohdan 1 mukaan. Väli- ja valmiiksimaalaus 
tehdään kohtien 2 ja 3 mukaan. 

[vaihtoehto 2]  
Maalaaminen perussävyllä ilman 
liuotiohennusta 
Alusta sahatut|höylätyt puupinnat sekä PH-
neutraali rappaus. Antaa puolihimmeän pinnan. 
Oksien sellakkaus tehdään 1-2 kertaan ennen 
maalausta. 

1. Sekoita pohjamaali, jossa 2 tilavuusosaa 
keitettyä pellavaöljyä ja 1 tilavuusosa maalia. 
Sivele ohuesti ja anna kuivua vähintään 3 
vuorokautta. Tee kevyt välihionta. 

2. Maalaa ohentamattomalla maalilla. Anna 
kuivua vähintaan 3 vuorokautta. Hio kevyesti. 

3. Valmiiksimaalaus tehdään ohentamattomalla 
maalilla. [kiiltoasteen | tasoittumisen 
muokkaamiseksi ks. ohjeet alempana] 

Aikaisemmin maalauttujen pintojen maalaus 
Pese pinnat maalipesuaineella, ja tee kevyt 
välihionta. Pohjamaalaa pupuhtaat pinnat 
kohdan 1 mukaan. Väli- ja valmiiksimaalaus 
tehdään kohtien 2 ja 3 mukaan. 

Maalaus “Antikvit” -maalilla, kiiltoaste 50 
NCS-S0604-Y23R 
Alustana sileät pinnat, joille halutaan kiiltävämpi 
ja paremmin tasoittuva maalipinta. Oksien 
sellakkaus 1-2 kertaan ennen maalausta. 

1. Pohjusta pohjamaalillamme “Vit Grund”. 
Anna kuivua vähintään 1 vuorokausi. Tee 
kevyt välihionta. Mahdollisten 
epätasaisuuksein silottaminen tehdään 
öljysilotteella, joka kuivuttuaan 
pohjamaalataan. 

2. Valmista välimaali, jossa 1 osa “Vit Grund” 
-pohjamaalia ja 1 osa “Antikvit” -pintamaalia. 
Anna kuivua n. 3 vuorokautta. Tee kevyt 
välihionta. 

3. Valmiiksimaalaus tehdään “Antikvit” -maalilla. 
Levitä maali ohuesti hyvillä työvälineillä 
(lakkasivellin ja tasoittaja). Tasoita maali 
huolellisesti. 

Aikaisemmin maalattujen pintojen maalaus 
Pese pinnat maalipesuaineella, ja tee kevyt 
välihionta. Pohjamaalaa pupuhtaat pinnat kohdan 
1 mukaan. Väli- ja valmiiksimaalaus tehdään 
kohtien 2 ja 3 mukaan “Antikvit” 
-maalilla. 

Kertasively perussävyllä 
Alustana puukatot ja seinät sekä PH-neutraalit 
rappauspinnat. Antaa himmeän | silkinhimmeän 
kiillon. Ohenna maali 30 % keitetyllä 
pellavaöljyllä. Sivele maali ohuesti ja tasaisesti. 
Vältä työsaumoja yhtenäisellä pinnalla, ja vältä 
käsittelemästä samaa pintaa kahdesti. Maalilla on 
niin hyvä peittävyys, että yksi sively riittää. Koska 
ylimääräinen pellavaöljy imeytyy alustaan, saa 
pinta himmeän | silkinihmmeän kiillon 
vuorokauden kuluessa. Tämä työmäärää 
säästävä käsittelytapa on käytännöllinen etenkin 
suurilla rappauspinnoilla sekä 
raakaponttipanelilla. 

Maalaaminen himmeällä pellavaöljymaalilla 
Alustan on oltava pohjustettu tai aikaisemmin 
maalattu pinta, jolle halutaan himmeä maalipinta. 
Mikäli alusta ei ole käsitelty, pohjustetaan se 
ensin “Vit Grund” -pohjamaalilla. Himmeä maali 
jähmettyy nopeasti, ja maalausta lyhytnukkaisella 
telalla suositellaan. Sisältää balsamitärpättiä. 
Levitetään tasaisesti ja joutuisasti joko telalla tai 
siveltimellä 1-2 kertaa. Kuivumisaika 12-24 tuntia. 

Metallipintojen maalaaminen perussävyllä 
Maalaus 1-2 kertaa ohuesti siveltimellä tai 
mohairtelalla (lakkatelalla). Paremmin tasoittuvan 
maalin saamiseksi voidaan lisätä 10 % 
balsamitärpättiä. 

Perussävyllä maalaaminen muun tyyppisen 
maalin päälle [esim. alkydi- tai 
akrylaattimaali]  
Pese maalipesuaineella. Kaavi hilseilevä ja 
irtoava maali, ja tee huoltomaalaus 
ylläesitettyjen vaihtoehtojen 1 tai 2 mukaan. 

Kuultokäsittely perussävyllä 
Aikaisemmin käsittelemättömät 
rakennusosat, kuten listat, kaapistot, hyllyt 
ja ovet. Antaa himmeän | puolihimmeän 
pinnan. Esikäsittele pinnat kostuttamalla ne 
vedellä. Hio pois pystyyn nousseet 
puukuidut pinnan kuivuttua. Sekoita 

yksinkertainen lasuuriöljy joka sisältää 
puolet keitettyä pellavaöljyä ja puolet 
balsamitärpättiä. Korkeamman kiiltoasteen 
saavuttamiseksi käytä “Linoljelack - 
Lasyrolja” -lakkaamme. Käytä öljyä | lakkaa 
maalin ohentamiseen haluttuun sävyyn. Tee 
koesivelyjä. Kuultokäsitellyt pinnat tulee 
käsitellä vernissalla tai lakalla. 

Maalaaminen valmiiksiohennetulla “Vit 
lasyr” -lasuurilla 
Aikaisemmin käsittelemättömät 
rakennusosat, kuten listat, kaapistot, hyllyt ja 
ovet. Antaa himmeän kiillon. Esikäsittele 
pinnat kostuttamalla ne vedellä. Hio pois 
pystyyn nousseet puukuidut pinnan 
kuivuttua. Sivele pinnat lasuurilla ohuesti 
kertaalleen. 

VINKKEJÄ 
- Imevät paikat | silotukset voidaan eristää 

ohuella sellakkauksella himmeiden 
läikkien välttämiseksi. 

- Pintamaalin muokkaaminen. 
Sisämaalauksessa asetetaan usein 
ulkopintoja korkeammat vaatimuksen 
maalipinnan ulkonäölle. 
Pellavaöljymaaliimme saa paremmin 
tasoittuvaksi tai kiiltävämmäksi lisäämällä 
siihen aurinko-oksidoitua pellavaöljyä ja/
tai pellavaöljylakkaa. Lisäyksen on oltava 
välillä 0,5-1,5 dl | litra. Lisäys tehdään 
ainoastaan pintamaaliin. Kovalle 
kulutukselle alttiit pinnat voidaan käsitellä 
n. 2 viikon kuluttua jollakin vernissalla tai 
öljylakalla.  

JÄLLEENMYYJÄ: KYMIN PALOKÄRKI puh. 010 - 3212 860  asiakaspalvelu@kyminpalokarki.fi  www.kyminpalokarki.fi

Käsittelyohjeet - Sisällä
Nämä ohjeet toimivat yleisenä ohjenuorana. Muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Huomatkaa, että 
alla olevat ohjeet ovat aikaisemmin käsittelemättömille pinnoille. Pellavaöljymaalilla 
maalaamisessa sisätiloissa tarvitaan tietoa ja kokemusta. Maali levitetään aina ohuina, tasaisina 
kerroksina. Tärkeää on noudattaa annettuja kuivumisaikoja. Työvälineenä käytetään hyvälaatuista 
sianharjassivellintä.  
HUOM! Sisämaalauksessa lisätään 1 % kuivikeainetta maaliin. [10 ml / 1 litra maalia]

> Dessa arbetsbeskrivningar ska fungera som vägledning. Fler varianter förekommer. Observera 
att nedanstående beskrivningar utgår från obehandlat underlag. Målning med linoljefärg  
inomhus kräver kunskap och erfarenhet och färgen appliceras alltid i ett tunt och jämnt la-
ger. Viktigt är att följa angivna torktider. Färgen kräver svinborstspenslar av god kvalitet.  
OBS! Vid målning inomhus ska ni tillsätta 1% extra torkmedel till färgen. [10 ml | 1 liter färg] 
 

[arbetsbeskrivningar] Inomhus

1

2
3

4

[ALT 1]  MÅLNING MED STANDARDKULÖR
MED TERPENTINSPÄDNING 

Underlag sågade|hyvlade träytor samt 
PH-neutral puts. Ger halvblank glans. 
Schellackering utförs 1-2 ggr på kvis-
tar före målning. 

1. Späd färgen med ca 15% balsamter-
pentin. Låt torka minst 2-3 dygn. Gör en 
lätt avslipning. Ev spackling av ojämn- 
heter görs med ett oljespackel som ef-
ter torkning pågrundas.

2. Måla med outspädd färg. Låt torka  minst 
3 dygn. Slipa lätt. 

3. Slutmåla med outspädd färg. [För mod- 
ifiering av glans|utflytning se nedan]

OMMÅLNING AV TIDIGARE MÅLADE YTOR

Tvätta med målartvätt och gör en lätt  
avslipning. Grunda ev först trärena par-
tier enl punkt 1. Måla med outspädd 
färg enligt punkt 2 och 3. 

[Alt 2] MÅLNING MED STANDARDKULÖR
UTAN TERPENTINSPÄDNING 

Underlag sågade|hyvlade träytor samt 
PH-neutral puts. Ger halvblank glans. 
Schellackering [kvistlack] av kvistar  
före målning. 

1. Blanda till en grundfärg bestående av 
2 delar [volym] kokt linolja och 1 del 
färg. Stryk tunt och låt torka minst  
3 dygn. Slipa av ytan lätt. 

2. Måla med outspädd färg. Låt torka 
minst 3 dygn. Slipa lätt.

3. Slutmåla med outspädd färg. [För mod- 
ifiering av glans|utflytning, se nedan]

OMMÅLNING AV TIDIGARE MÅLADE YTOR 
Tvätta med målartvätt och gör en lätt av-
slipning. Grunda ev först trärena partier 
enl punkt 1. Måla med outspädd färg 
enligt punkt 2 och 3. 

MÅLNING MED ANTIKVIT GLANS 50 
NCS 0604-Y23R

Underlag släta ytor där högre glans och 
jämn utflytning önskas. Schellackering 
(kvistlack) av kvistar före målning. 

1. Grunda med vår grundfärg Vit Grund. 
Låt torka minst  1 dygn. Lätt avslipning. 
Ev spackling av ojämnheter görs med ett 
oljespackel som efter torkning pågrundas. 
                  

2. Blanda lika delar Vit Grund och Antik- 
vit. Måla tunt. Låt torka 3 dygn. Slipa lätt.

3. Slutstryk med Antikvit. Måla tunt med 
bra verktyg [Anstrykare och Moddlare]. 
Fördriv färgen väl. 

OMMÅLNING AV TIDIGARE MÅLADE YTOR 

Tvätta med målartvätt och gör en lätt 
avslipning. Grunda ev först trärena 
partier enl punkt 1. Måla med Antikvit 
1-2 gånger. 

MÅLNING MED STANDARDKULÖR 
EN STRYKNING 

Tak och vägg av trä och PH-neutral puts. 
Ger matt | sidenmatt glans. Späd linolje-
färgen med 10-30% kokt linolja. Stryk 
färgen i ett tunt och jämnt lager. Jobba 
hela tiden vått i vått och undvik dubbel-
strykningar. Färgen har så god täckför-
måga att ytan får kulör av denna enda 
strykning. Då underlaget suger in över-
skottet av linoljan får ytan en matt till 
sidenmatt glans efter ett dygn. Denna 
arbetsbesparande behandling kommer 
allra bäst till sin rätt på stora ytor av 
puts och råspont. 

MÅLNING MED MATT VIT
FÄRDIGSPÄDD HÖGVIT

Underlag måste vara grundade eller tidi- 
gare målade ytor där helmatt glans 
önskas. Är ytan inte behandlad grun-
das den först med ”Vit Grund”. Färgen 
sätter sig snabbt och rollas med fördel. 
Innehåller terpentin. Appliceras snabbt 
och jämnt med pensel eller roller 1-2 
gånger. Torktid 12-24 tim. 

MÅLNING MED VIT PUTS. FÄRDIGSPÄDD
HÖGVIT PUTSFÄRG. MATT-HALVMATT

Underlag PH-neutrala puts ytor eller 
tidigare målade putsytor. Innehåller 
terpentin. Appliceras 2-3 gånger tunt 
och jämnt med pensel eller roller. 

MÅLNING MED STANDARDKULÖR PÅ METALL 
Linoljefärgen målas tunt 1-2 gånger 
med pensel eller lackroller. För jämna-
re utflytning späd 10% med terpentin. 

MÅLNING MED STANDARDKULÖR PÅ ANNAN
FÄRG TYP [EX ALKYD, AKRYLAT]

Tvätta till matt yta. Skrapa bort löst sit-
tande färg och grundmåla trärena ytor 
med färg utspädd med 10-20% terpentin 
 

eller med en mix på kokt linolja och färg. 
Spackla ojämnheter med oljespackel. 
Måla med outspädd färg 2 gånger. 

LASYRMÅLNING MED STANDARDKULÖR 

Underlag obehandlade snickerier. Ger matt| 
halvmatt glans. Avreagera hyvlade snick- 
erier med vatten genom att pensla på 
vatten och låt det torka. Slipa av fiber- 
resningen på träytan. Blanda en enkel 
lasyrolja bestående av lika delar kokt 
linolja och terpentin. För högre glans 
använd vår Linoljelack|lasyr. Använd 
oljan|lasyren för att späda linoljefärgen 
till önskad styrka. Gör provstrykningar.  
Ytor som utsätts för slitage bör efter-
behandlas med fernissa|lack. 

MÅLNING MED VIT LASYR. FÄRDIGSPÄDD

Underlag obehandlade snickerier. Matt 
glans. Avreagera hyvlade snickerier med 
vatten genom att pensla på vatten och 
låt det torka. Slipa av fiberresningen på 
träytan. Stryk lasyren tunt en gång. 

TIPS 
s På sugande fläckar | spacklingar kan man 

isolera med tunn schellacklösning för att 
slippa mattfläckar. 

s Modifiering av slutstrykningsfärgen. Vid 
målning inomhus ställer man högre krav 
på finish och yta. Vår linoljefärg kan få en 
högre glans och bättre utflytning med 
tillsats av Ottossons Soloxiderade linolja 
och|eller Linoljelack. Tillsatsen bör ligga 
mellan 0,5-1,5 dl|liter. Tillsatserna ska  
endast göras i slutstrykningsfärgen. Ytor 
som utsätts för extra hårt slitage kan 
man efter ca 2 veckor ytbehandla ytterli- 
gare med någon oljefernissa eller oljelack. 

ÖPPNA EN BURK PÅ BÄSTA SÄTT
1. Sätt en fot på burken. 

2. Använd en styv spackel. 

3. Slå med klubba snett underifrån. 

4. När glipa uppstår, sluta slå. 

NÄIN AVAAT MAALIPURKIN 
KÄTEVÄSTI 
1. Aseta purkki lattialle ja jalka purkin 

päälle. 
2. Kiilaa jäykkä lasta purkin ja kannen 

väliin. 
3. Lyö vasaralla vistosti alhaalta päin. 
4. Kun kansi alkaa aueta, lakkaa 

lyömästä



[vaihtoehto 1]  
Maalaaminen perussävyllä tärpätti- 
ja öljyohennuksella 
Alusta sahatut | höylätyt puupinnat sekä PH-
neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan. 

1. Sekoita pohjamaali seuraavasti: 35 % maalia 
| 50 % kylmäpuristettua pellavaöljyä | 15 % 
balsamitärpättiä. Sivele pohjamaali 
huolellisesti. Kuivumisaika riippuu 
sääolosuhteista. Varaudu 3-4 vuorokauden 
kuivumisaikaan lämpimässä ja kuivassa 
säässä. Pohjamaalatun pinnan on tunnuttava 
kuivalta ja hieman karhealta kun sitä sivelee 
kädellä. Pihkaisella puupinnalla voidaan 
kylmäpuristetun pellavaöljyn osuutta 
vähentää ja tärpätin osuutta lisätä. 

2. Välimaalaa höylätyt pinnat ohentamattomalla 
maalilla. Sahapinnoilla ohenna välimaali 
10-20 % balsamitärpättiä. Anna kuivua 
vähintään 2-3 vrk. 

3. Tee valmiiksimaalaus ohentamattomalla 
maalilla. Paremman kiillon | tasoittumisen 
saamiseksi lisää 5-10 % keitettyä 
pellavaöljyä, aurinko-oksidoitua pellavaöljyä 
tai pellavaöljylakkaa. 

Aikaisemmin pellavaöljy- tai muun tyyppisellä 
maalilla maalatun pinnan huoltomaalaus 
Kaavi hilseilevä ja irtoava maali ja pese pinnat. 
Mikäli alusta on voimakkasti imevä, 
pohjamaalataan pupuhtaat pinnat kohdan 1 
mukaan. Mikäli alusta on öljyinen tai kyllästetty 
aiemmin pellavaöljyllä, ohennetaan pohjamaalia 
10 % tärpätillä. Väli- ja valmiiksimaalaus tehdään 
kohtien 2 ja 3 mukaan. 

[vaihtoehto 2] 
Ilman ohennetta 
Perussävyllä maalaaminen öljylisäyksellä ilman 
tärpättiä. 

Alusta sahatut | höylätyt puupinnat sekä PH-
neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan. 

1. sekoita pohjamaali seuraavasti: 30 % malia | 
70 % kylmäpuristettua pellavaöljyä. Anna 
kuivua vähintään 4-5 vrk. 

2. Maalaa ohentamattomalla maalilla. Anna 
kuivua vähintään 2-3 vrk. 

3. Tee valmiiksimaalaus ohentamattomalla 
maalilla. Paremman kiillon | tasoittumisen 
saamiseksi lisää 5-10 % keitettyä 
pellavaöljyä, aurinko-oksidoitua 
pellavaöljyä tai pellavaöljylakkaa. 

Aikaisemmin pellavaöljy- tai muun 
tyyppisellä maalilla maalatun pinnan 
huoltomaalaus 
Kaavi hilseilevä ja irtoava maali ja pese pinnat. 
Mikäli alusta on voimakkasti imevä,  
pohjamaalataan puupuhtaat pinnat kohdan 1 
mukaan. Mikäli alusta on öljyinen tai kyllästetty 

aiemmin pellavaöljyllä, ohennetaan pohjamaalia 
10 % kylmäpuristetulla pellavaöljyllä. Väli- ja 
valmiiksimaalaus tehdään kohtien 2 ja 3 mukaan. 

Kertasively perussävyllä 
Alustana sahapinnat. Antaa himmeän kiillon. 
Valitse perussävy, ja valmista maali seuraavasti: 
50 % maalia | 40 % kylmäpuristettua pellavaöljyä 
| 10 % balsamitärpättiä. Sivele maali tasaisesti. 
Maalilla on niin hyvä peittokyky, että kertasivelyllä 
on tarvittava peittokyky. Alusta imee ylimääräisen 
pellavaöljyn, ja maali saa himmeän kiillon 
vuorokauden kuluessa. Tämä yksinkertainen 
käsittely on oivallinen esimerkiksi aidoille ja 
julkisivuille, joille halutaan keittomaalia 
muistuttava pinta. Vertaa perussävyihimme 
“Genarpsröd” ja “Vitriolgrå”. 

Metallipintojen maalaaminen perussävyllä 
Antaa puolikiiltävän kiillon. Ruosteenestomaalaa 
paljaat metallipinnat “Järnmönjä”-maalilla 
kahdesti. Ensimmäistä kerrosta varten maalia 
ohennetaan 10 % tärpättiä. “Järnmöjä”-maalia ei 
tarvitse ylimaalata muulla sävyllä, mikäli sen sävy 
on oikea. Mikäli halutaan muun sävyinen pinta, 
maalataan ruosteenestomaalin päälle 
ohentamattomalla maalilla kahdesti. Odota 
vähintään kaksi vuorokautta maalauskertojen 
välillä. 

Maalaaminen valmiiksi ohennetulla “Vit Puts”-
rappauspintojen maalilla 
Antaa himmeän | puolihimmeän kiillon. Alustana 
PH-neutraalit tai aiemmin maalatut 
rappauspinnat. Sisältää tärpättiä. Pinnat 
käsitellään ohuesti kahdesti joko siveltimellä tai 
telalla. 

VINKKEJÄ 
- Mikäli halutaan kiiltävä, lakkapintaa muistuttava 

kiilto, voidaan valmis pinta käsitellä aikaisintaan 
kahden viikon kuluttua Le tonkinois Bio 
Impression -kyllästysaineella. 

- Vähemmän likaantuva sahapinta saadaan 
tekemällä karkea hionta pohjamaalauksen 
jälkeen. 

IKÄÄNTYVÄN PINNAN HUOLTO 
Auringonvalon vaikutuksesta pellavaöljymaali 
himmenee vähitellen, ja se on ensimmäiseksi 
havaittavissa eteläseinustoilla. 
Himmeneminen johtuu pellavaöljyn 
vähittäisestä hajoamisesta. Maalin 
himmeneminen on normaalia, eikä vaadi 
minkäänlaisia toimenpiteitä. Kun maalipinta 
on täysin himmentynyt, alkaa siinä vähitellen 
ilmetä “liituuntumista”, eli pigmentin irtoamista 
pintaa kosketettaessa. Pellavaöljymaali ei 
hilseile irti alustasta. 
Liituuntumisen voidaan katsoa olevan 
positiivinen ilmiö, sillä maalipinta ”puhdistuu 
itsestään”, sillä lika sekä mahdollinen home | 
leväkasvusto irtoaa samalla pinnasta. 
Liituuntuminen voi kuitenkin olla ongelmallista 
esimerkiksi pellavaöljymaalilla maalatuissa 
puutarhakalusteissa. Haluamme muistuttaa, 
että liituuntumista tapahtuu ainoastaan 
ulkona, ja että sisällä pellavaöljymaalilla 
maalattujen pintojen elinikä on käytännöllisesti 
katsottuna ikuinen. 
SILEÄN HÖYLÄPINNAN 
HUOLTOKÄSITTELY PELLAVAÖLJYLLÄ 
Puhdista käsiteltävä pinta, ja sivele ohuesti 
joko raa’alla tai keitetyllä pellavaöljyllä. 

Pyyhi ylimääräinen öljy puolen tunnin kuluttua, 
ja huomaat maalin saaneen takaisin 
alkuperäisen sävynsä ja kiiltonsa. 

KARKEAN SAHAPINNAN 
HUOLTOKÄSITTELY PELLAVAÖLJYLLÄ JA 
TÄRPÄTILLÄ 
Puhdista pinta tarvittaessa. Sekoita yksi osa 
balsamitärpättiä ja yksi osa pellavaöljyä, ja 
sivele kertaalleen ohuesti. Tarkista, että 
pellavaöljy imeyty alustaan, ja poista 
tarvittaessa ylimääräinen öljy kuivalla 
siveltimellä. 
HUOLTOMAALAUS? 
Kun pellavaöljymaalilla maalattu pinta on 
himmeä, kuvitellaan usein että se on 
maalattava. Maalipinnan kestävyyden 
kannalta näin ei tarvitse tehdä. 
Pellavaöljymaalipinta kestää ulkona pitkään 
himmeänäkin. Huoltomaalaustarve voi 
vaihdella 8-15 vuoden välillä. Kyseessä on 
enemmänkin esteettinen ja käytännöllinen 
kysymys kuin maalin kestävyyteen liittyvä 
kysymys.  
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ÅLDRANDE UNDERHÅLL
Beroende på exponering av solljus 
mattas linoljefärgen efterhand, och 
man ser det först i söderlägen. Det 
är linoljan i färgen som bryts ner. 
Att färgen blir matt är naturligt och 
kräver inga direkta åtgärder. När 
färgen är helt matt börjar den att 
”krita av sig”, dvs färgar av sig vid 
beröring. Linoljefärg flagnar inte 
från underlaget.

Kritningen kan vara positiv i den  
meningen att ”färgen tvättar sig 
själv” då smuts och eventuella 
mögel | alg angrepp eroderar från 
ytan. Det kan dock innebära vissa 
praktiska problem, t ex trädgårds- 
möbler som färgar av sig. Vi vill 
påpeka att nedbrytningsprocessen 
endast sker utvändigt och att linol-
jefärg invändigt närmast har oänd-
lig livslängd.

Underhåll med bara linolja på slät hyvlad yta.

Gör rent ytan som ska behandlas och 
pensla på rå eller kokt linolja tunt. 

Torka bort överskottet av oljan efter 
en halvtimme och färgen har återfått 
sin ursprungliga kulör och lyster.

UNDERHÅLL MED LINOLJA | TERPENTIN  
PÅ GROVT SÅGAD YTA.

Rengör ytan vid behov. Blanda lika delar 
rå linolja och terpentin och stryk tunt 
en gång. Kontrollera att linoljan går in 
i underlaget och ta bort överskott med 
en torr pensel. 

OMMÅLNING? 

När den linoljefärgsmålade ytan är matt 
så tror man att det måste målas om. Det 
behöver man inte för hållbarhetens skull. 
Linoljefärg utvändigt håller länge med 
ett matt utseende. Tidpunkten för om-
målning kan ligga mellan 8-15 år. Det är 
en estetisk | praktisk bedömning snarare 
än en hållbarhetsfråga.

| Utomhus
[ALT 1] MÅLNING MED STANDARDKULÖR
MED TERPENTIN|OLJESPÄDNING 

Underlag sågade|hyvlade träytor samt 
PH-neutral puts. Ger halvblank glans.

1. Blanda grundfärg enligt följande: 35% 
färg | 50% rå linolja | 15% terpentin. 
Stryk denna grundfärg väl. Torktiden 
varierar beroende på väderlek. Beräkna 
3-4 dygn vid torr och varm väderlek.  
Ytan skall kännas torr och lite sträv  
när man drar med handen över den.  
På kådrikt trä kan man minska andelen 
rå linolja och öka andelen terpentin. 

2. Mellanstryk med outspädd färg på hyv- 
lade ytor. Späd färgen 10-20% med 
terpentin på sågad yta. Låt torka  
minst 2-3 dygn. 

3. Slutmåla med outspädd färg. För jäm- 
nare utflytning|glans späd med ca 5- 
10% kokt linolja alt soloxiderad  
linolja eller linoljelack. 

OMMÅLNING AV TIDIGARE LINOLJE-
FÄRGSMÅLAD YTA ELLER YTA MÅLAD
MED ANNAN FÄRGTYP

Skrapa bort löst sittande färg och  
tvätta ytan. Grundmåla först trä-
rena partier enligt 1. Måla sedan 
enligt 2 och 3. 

[ALT 2] UTAN LÖSNINGSMEDEL 

Målning med Standardkulör med olje- 
spädning utan terpentin.

Underlag sågade | hyvlade träytor samt 
PH-neutral puts. Ger halvblank glans. 

1. Blanda grundfärg enl följande: 30% 
färg | 70% rå linolja. Låt torka minst 
 4-5 dagar.

2. Måla med outspädd färg. Låt torka 
minst 2-3 dygn. 

3.Slutmåla med outspädd färg. För jäm- 
nare utflytning|glans späd med ca 5- 
10% kokt linolja alt soloxiderad  
linolja eller linoljelack. 

OMMÅLNING AV TIDIGARE LINOLJEFÄRGS
-MÅLAD YTA ELLER YTA MÅLAD MED
ANNAN FÄRGTYP 

Skrapa bort löst sittande färg och 
tvätta ytan. Grundmåla först trärena 
partier enl 1. Måla sedan med out-
spädd färg 1-2 gånger. 

MÅLNING MED STANDARDKULÖR 
EN STRYKNING 

Underlag sågat trä. Ger matt glans. Välj  
en standardkulör och blanda enligt 
följande: 50% färg | 40% rå linolja | 
10% terpentin. Stryk färgen i ett 
jämnt lager. Färgen har så god täck-
förmåga att ytan får kulör av denna 
enda strykning. Underlaget suger in 
överskottet av linoljan och ytan får 
matt glans efter ett dygn. Denna enk-
la behandling är lämplig på plank, 
staket och fasader där man önskar 
en slamfärgsliknade effekt. Jämför 
med våra standardkulörer Genarps-
röd och Vitriolgrå. 

MÅLNING MED STANDARDKULÖR 
PÅ METALL 

Ger halvblank glans.Rostskyddsmåla 
bart järn med järnmönja. Stryk 2 
gånger. Späd första strykningen med 
10% terpentin. Järnmönjan behöver 
inte målas över om man önskar den 
kulören. Vill man ha annan slutkulör, välj 
en av våra standardkulörer och stryk 
med färgen outspädd 2 gånger. Vänta 
minst två dygn mellan strykningarna. 

MÅLNING MED VIT PUTS 
FÄRDIGSPÄDD PUTSFÄRG

Ger matt | halvmatt glans. Underlag PH- 
neutrala putsytor eller tidigare må-
lade putsytor. Innehåller terpentin.  
Appliceras 2 gånger tunt och jämnt 
med pensel eller roller. 

TIPS 

s 6ILL MAN HA EN BLANK YTA MED LACK-
utseende kan den färdigmålade ytan 
fernissas med Le Tonkinois Bio im-
pression, tidigast efter två veckor.

s &ÚR ATT FÍ EN SMUTSAVVISANDE YTA PÍ
sågat trä, rekomenderas grov avslip-
ning efter grundmålningen.
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MAALAUSOLOSUHTEET 
Ilman lämpötilan tulee olla yli +5 °C (mieluiten 
15-25 °C), ja suhteellisen kosteuden alle 80 % 
maalauksen ja kuivumisen ajan. Alustan tulee olla 
puhdas ja kuiva, ja sen kosteuden alle 16 %. 

LEVITTÄMINEN 
Pellavaöljymaalilla maalataan aina ohuita 
kerroksia. Maali ei itsestään tasoitu hyvin, ja on 
siksi tasoitettava huolellisesti siveltimellä. Maali on 
levitettävä tasaisesti, muuten pintaan muodostuu 
kiiltoeroja. Maali voidaan levittää tasaisille pinnoille 
(esim. levypinnat, metalli, sileä rappaus) myös 
lakkatelalla. Yleisesti voidaan sanoa, että 
pellavaöljymaali voidaan levittää monin eri tavoin 
ja työkaluin, kunhan se tehdään tasaisina, ohuina 
kerroksina. 

ITSESYTTYMISVAARA 
Rievut ja huokoiset pellavaöljymaalin kastelemat 
materiaalit voivat syttyä itsestään pellavaöljyn 
hapettumisreaktion johdosta. Kastele öljyn tahrimat 
rievut huolellisesti veteen käytön jälkeen ja heitä 
sen jälkeen kannelliseen astiaan. Pellavaöljyn 
tahrimat rievut voidaan myös polttaa tai kuivata 
auki taiteltuina. 

TALOUDELLISUUS 
Kun lasketaan maalin kustannus käsiteltävää 
neliömetriä kohden, huomataan kuinka edullista 
pellavaöljymaali on. Muihin maalityyppeihin 
verrattuna litra pellavaöljymaalia maalaa 2-3 kertaa 
suuremman pinta-alan.   

KIILTO 
Kolmeen kertaan maalattu pinta on tuoreeltaan 
kiiltävä, mutta 3-4 kuukauden kuluessa se 
saavuttaa lopullisen puolihimmeän kiiltoasteen 
(kiiltoaste 15-30). Sisätiloja maalattaessa 
reagoidaan usein tuoreen maalipinnan korkeaan 
kiiltoon, mutta jo viikon kuluttua voidaan huomata 
maalipinnan himmenemistä. 

KELLASTUMINEN 
Pellvaöljy kellastuu pimeässä ja vaalenee valossa. 
Tästä syystä kellastumista ei tapahdu ulkona, 
vähäistä kellastumista tapahtuu sisätiloissa joissa 
on päivänvaloa. Voimakasta kellastumista 
esimerkiski komeroissa ja tiloissa, joihin ei tule 
päivänvaloa. Pimeässä kellastuneet maalipinnat 
vaalenevat jälleen, kun ne saavat päivänvaloa.  

IMEYTYMÄT 
Kun alusta imee maalissa olevan pellavaöljyn, 
näkyy se tummemman sävyisinä kohtina. 
Epätasainen imeytyminen näkyy tummina 
vaaleampina | kiiltävinä ja himmeinä laikkuina 
maalatuilla pinnoilla. Etenkin sisällä, jossa usein 
asetetaan korkeammat vaatimukset maalipinnan 
laadulle, saattaa tämä aiheuttaa epävarmuutta 
pohja- ja välimaalauskertojen yhteydessä. 
Selvimmin epätasainen imeytyminen näkyy 
harmaissa sävyissä. Voimakkaasti imevät kohdat 
voidaan paikkapohjamaalata tasaisemmin imevän 
pinnan saamiseksi ennen valmiiksmaalausta. 
Huolehdi myös riittävistä kuivumisajoista, ja levitä 
maali tasaisesti. Myös kasteen laskeutuminen 
tuoreelle maalipinnalle voi aiheutta himmentymiä. 
Vältä siksi maalaamista kosteassa säässä. 
  

VARASTOINTI 
Pellavaöljymaali kestää kuinka pitkään tahansa, 
kunhan se ei pääse kosketuksiin ilman kanssa. 
Avattu purkki säilyy paremmin, kun maalin pinnalle 
asetetaan esim. muovipussin pala ennen purkin 
sulkemista. Maali säilyy paraiten viileässä ja se 
kestää pakkasta. Pidemmän säilytyksen aikana voi 
pigmentti vajota purkin pohjalle. Sekoita siksi maali 
huolellisesti ennen seuraavaa käyttökertaa. 

LIUOTINAINEET | OHENTEET 
Maalimme eivät sisällä liuotinaineita muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta [ks. sävymallit]. Kun 
ohenne mainitaan, on kyseessä aina 
balsamitärpätti. Sitä valmistetaan mäntyöljystä 
tislaamalla, ja koostu 100 % luonnonterpeeneistä. 
Balsamitärpätti edistää maalin hapettumista, ja 
siten öljyn kuivumista. Käyttäjät jotka ovat 
ohentaneet maaliamme lakkabensiinillä tai 
mineraalitärpätillä, ovat myös saaneet hyviä 
tuloksia. Sisätiloja maalattaessa on tärkeää 
homioida liuotinaineiden työturvallisusohjeita. 
Ohenne on tarkoitettu maalaamista helpottavaksi 
lisäaineeksi. Monet asiakkaistamme käyttävät 
maalejamme ilman liuotinainelisäystä, ja ovat 
päässeet hyviin tuloksiin. [Ks. maalausohjeemme]  

HOMEHTUMINEN 
Maalipintojen homehtuminen tai leväkasvu on 
epätavallista, mutta sitä voi tapahuta ulkona. 
Useimmiten se näkyy pieninä mustina pilkkuina. 
Nämä ovat pinnallisia, eivätkä suoranaisesti vaikuta 
maalin ominaisuuksiin, ja kyseessä on pikemminkin 
esteettinen haitta.  Mikäli homehtuminen on 
runsasta, voidaan pinta pestä homepesuaineella. 
Myös tiskiaine toimii hyvin. Homehtuminen voi 
johtua siitä, että alusta on ennestään homehtunut. 
Myös ympäristöstä leviää homeitiöitä, jotka voivat 
alkaa itää maalipinnoilla. Homekasvun määrä voi 
myös vaihdella vuodesta toiseen. Tärkein syy 
homekasvuun on se, että kostunut maalipinta ei 
esteettä pääse kuivumaan. Huolehdi siis siitä, että 
maalatuille pinnoille ei roisku sadevettä, ja että 
varjostavia kasveja, pensaita ja puita ei ole aivan 
kiinni rakennuksessa. 
Emme käytä ylimääräisiä homeenestoaineita 
maaleissamme. Sinkkioksidi, jota lisätään kaikkiin 
maaleihimme, on pigmentti joka mm. estää 
homekasuva. 

OKSIDOITUMINEN | KUIVUMINEN 
Kun pellavaöljy pääsee kosketuksiin ilman kanssa, 
alkaa se oksidoitua | kuivua. Valo ja lämpö 
nopeuttavat prosessia. Pellavaöljymaali kuivuu 
ulkoisista olosuhteista riippuen yleisesti ottaen 1-5 
vuorokaudessa. Parhaiten maali kuivuu 
kesäkuukausin ulkona. Kun maalataan sisällä 
talvella, suosittelemme että lisäätte 10 ml 
kuivikeainetta litraan maalia. Kylmässä, pimeässä 
ja huonosti tuulettuvassa kellarissa pellavaöljymaali 
kovettuu hyvin hitaasti. Kylmyys hidastaa 
oksidoitumista.   

PIGMENTIT 
Epäorgaanisia pigmenttejä on peinteisesti käytetty 
pellavaöljymaalin valmistuksessa. Tällaisia ovat 
esimerkiksi kaikki maavärit, rautaoksidit ja muut 
metalliyhdisteet. Ympäristölainsäädäntö on viime  

vuosina kieltänyt kadmiumin, kromin ja lyijyn 
käytön rakennusmateriaaleissa.  
Ne olivat aikaisemmin yleisiä, kun haluttiin 
voimakkaansävyisiä värejä. Nämä on 
onnistuttu korvaamaan uusin menetelmin 
valmistetuilla ympäristöystävällisä 
pigmenteillä, joita me käytämme maaliemme 
valmistuksessa.  

PUHDISTAMINEN 
Työvälineiden ja käsien puhdistaminen 
tapahtuu parhaiten suovalla ja vedellä. 
Liuotinaineita voidaan myös käyttää.  
HUOM! Älä puhdista pellavaöljymaalilla 
maalattuja pintoja suovalla! Suopa pehmentää 
ja vaurioittaa pellavaöljymaalipintaa. Käytä 
puhdistamiseen mietoa tiskiaineliuosta tai 
Fulgentin-pesuainetta.  

RYPISTYMINEN 
Maalipinnan rypistyminen on merkki liian 
paksusti levitetystä maalaista. Useimmiten 
rypistymistä voidaan havaita profiileissa, joihin 
helposti jää liikaa maalia. Kylmä maali on 
jähmeämpää ja vaikeammin siveltävää, ja sillä 
maalataan helpommin liian paksuja kerroksia.  

SELLAKKA 
Sellakka on erään Aasialaisen lakkakilpikirvan 
spriiliukoista eritettä. Sisätiloissa 
maalattaessa sitä käytetään oksalakkana 
oksien ja pihkaisten pintojen käsittelyyn. 
Mikäli oksalakkaa ei käytetä, voi oksista 
erittyvä pihka värjätä maalipinnan. Tämä 
näkyy ruskeina täplinä maalatulla pinnalla. 
Kuusen sanotaan yleensä olevan vähemmän 
altis pihkan erittymiselle. Sellakaa levitetään 
suhteellisen paksuina kerroksina 1-2 kerta, ja 
se on päällemaalattavissa puolen tunnin 
kuluttua. Mikäli oksankohdat kuitenkin vielä 
aiheuttavat värjääntymistä, voidaan 
sellakkaus tehdä myös maalatulle pinnalle 
ennen huoltomaalauskäsittelyä. Sellakkaa 
voidaan käyttää myös tasoitekerrosten 
imevyyden vähentämiseen.    

ALUSTA 
Käsiteltävä alusta voi olla puuta, rappausta, 
kipsiä tai metallia. Maalattavan alustan on 
oltava kuiva, ja sen kosteuspitoisuuden tulee 
olla alle 16 %. Rappauspinnan PH-arvon tulee 
olla neutraali. Paperi- ja tekstiilipintoja ei 
suositella maalattavan pellavaöljymaalla ilman 
esikäsittelyä, sillä maalin oksidoituminen 
haurastuttaa näitä. Eristä siksi liimavedellä tai 
emulsiomaalilla. Silikonilla tai vahalla 
käsiteltyjä pintoja ei voida maalata 
pellavaöljymaalilla. 

TARTTUMINEN 
Pellavaöljyllä on ilmiömäinen tarttumiskyky 
lähes kaikilla pinnoilla. Kokemustemme 
mukaan se tarttuu erinomaisesti myös muilla 
maalityypeillä maalatuille pinnoille.
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