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TUOTTEEN KUVAUS 
Älva edustaa uutta, täysin ainutlaatuista, vesiohenteisen sisäseinämaalin sukupolvea, joka 
perustuu ainutlaatuiseen polyuretaanin ja akrylaatin yhdistelmään. Siinä on täysin 
mattapintainen, samettinen viimeistely ja minimaalinen sivukiilto. Tuotteella on myös hyvä 
pesu- ja kulutuskestävyys. Sillä on myös kuivuuden yhteydessä minimaalista hajua. Soveltuu 
kaikkiin kuiviin tiloihin, sekä koteihin että julkisiin tiloihin, joissa alustat ovat betoni-, kipsi-, ja 
kuitulevyä, tapettia, lasikuitukangasta/huopaa tai aiemmin maalattuja pintoja. 
Älvaa voidaan käyttää sekä pohja- että viimeistelyvärinä, ja uusi formulaatio teknologia tekee 
siitä erittäin peittävän ja lyömättömän helpon levittää roiskeetta täydelliseen lopputulokseen. 
Soveltuu myös mekaaniseen levitykseen korkeapaineruiskulla ja jälkitasoittamiseen teloilla. 
Koska maalattu pinta on erittäin kestävä ja pestävä, se kestää jokapäiväistä kulutusta ja 
seinä pysyy kauniina pitkään. 

Älvalle on myönnetty EU-ympäristömerkki ja Joutsenmerkki ja se on osa Colorex Mix -sävytys 
järjestelmää. 
 
 

KÄYTTÖOHJEET 
Ennen maalausta 
Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla huolellinen alusta alkaen. Hyvät 
työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita 
maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista. 
Huone- ja pintalämpötila on myös tärkeä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on 
kylmempää +5°C. 
Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Pese aiemmin maalatut pinnat 
maalinpuhdistusaineella ja huuhtele vedellä. Kalkkimaiset alustat, kuten kalkki- ja 
liimamaalipinnat, tulee pestä ja pohjustaa Blocka-sulkumaalilla ennen maalausta. Kiiltävät 
alkydimaalatut pinnat hiotaan ennen maalausta. Kaikki raudat, kuten naulanpäät jne., 
pohjustetaan ensin sopivalla ruosteenestomaalilla. 
Kun maalaat paperitapetin päälle, kokeile ensin, että tapetti on liimattu vedenkestävällä 
tapettiliimalla eikä irtoa vesiohenteisella materiaalilla maalattaessa. Tällaisissa tapauksissa 
pohjamaalataan ensin sopivalla suojamaalilla. Tätä suositellaan myös maalattaessa 
voimakkaasti värjäytyneitä pintoja, esim. nikotiini-, noki- ja vesivaurioita. 
Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista. 
 
Maalaus 
Maalaa vähintään 2 kertaa teloilla, siveltimellä tai – ohentamisen jälkeen – 
korkeapaineruiskulla ja tasoituksella teloilla parhaan peitteen vuoksi. 
Maalaa nestemäisesti ja paljon maalia telassa välttääksesi saumat ja juovat. Maalaa koko 
pinta kerralla. 
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Maalauksen jälkeen 
Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedessä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja 
säilytä poissa lasten ulottuvilta. 
Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle 
ympäristöasemalle. Syynä on, että se vaikeuttaa puhdistamon puhdistusprosessia. Me 
suojelemme ympäristöä.  
 
Huolto 
Käytä vettä ja mahdollisesti mietoa pesuainetta pinnan puhdistamiseen. Etenkin tummilla 
pinnoilla voi näkyä rasvatahroja ym., jotka on helppo pyyhkiä pois kostealla kankaalla. Älä 
koskaan käytä alkoholia akryylimaalien puhdistamiseen. Metalli naarmujen mustat jäljet 
poistetaan parhaiten pyyhekumilla. 
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