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iNTO SISÄPOHJAMAALI        Päivitetty 01/2017

Tyyppi
Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljypohjamaali 
sisäkäyttöön. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.
Tartuntaa parantava. Hyvä hiontakestävyys.

Käyttökohteet
Maalaamattomat sekä aiemmin maalatut erilaatuiset levy-, puu-, pahvi- ja 
kiviainespinnat sisätiloissa, esim. seinät ja katot, kalusteet, ovet ja karmit. 
Päällemaalattavissa mm. iNTO Sisustusmaalilla, iNTO Kalustemaalilla, 
Ovi- ja ikkunamaalilla ja Himmeällä Sisäöljymaalilla. Ei lattioihin. 
Voidaan käyttää myös himmeänä pintamaalina.

Tekniset tiedot
Kiiltoryhmä himmeä. 
Tiheys n. 1,3 kg/l. 
Ei sisällä VOC. 
Palamaton.

Värisävyt
Valkoinen sekä Uula Sisävärikartan ja Uula Perinnevärikartan sävyt. Laaja sävyvalikoi-
ma; sävytettävissä myös yleisimpien värikarttojen sävyihin. 

Levitystapa & maalausolosuhteet
Sivellin, tela tai korkeapaineruisku. 
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % 
ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika
Kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalaus- ja hiontakuiva n. 4 h kuluttua. 
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus
Noin 7 m2/litra riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

Ohenne
Vesi

Pakkauskoko
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy
Säilytys kuivassa ja viileässä. EI SAA JÄÄTYÄ! 
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
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Maalausohjeet

Esikäsittely
Pese likainen pinta Uula Maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua 
kunnolla ennen maalausta. Halutessasi käsittele oksakohdat oksalakalla.

Pohjamaalaus
Maalaa iNTO Sisäpohjamaalilla. Kun maalaat huokoisia pintoja, voit ohentaa maalia 
n. 15 % vedellä. Hio ja poista hiontapöly. Kittaa tarvittaessa kolot ja halkeamat. Hio 
kitatut kohdat ja maalaa koko pinta iNTO Sisäpohjamaalilla. Hio ja poista hiontapöly.

Valmiiksimaalaus
Valitun maalityypin ohjeiden mukaan. 

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit
*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
*Sisäpohjamaalilla maalatun pinnan tasoittamiseen voit käyttää kaikkia 
käyttökohteeseen tarkoitettuja kittejä, silotteita ja tasoitteita. 
*Huokoisia pintoja ovat esim. huokoiset puukuitulevyt, kartonkipintaiset 
kipsilevyt, pinkopahvit, tasoite- ja betonipinnat.
*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän 
puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. 
alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työ-
olosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. 
Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 


