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TUOTTEEN KUVAUS 
Colorex Betopaint on täysin matta, vesiohenteinen, erittäin diffuusio-avoin maali 
mineraalialustalle, esimerkiksi rapattuihin julkisivuihin, perusseiniin ja sokkeleihin ulkona. Väri 
sopii myös sisätilojen seiniin ja kattoihin, jotka ovat alttiina kosteudelle, esimerkiksi 
kellaritiloihin. 
Betopaint on erittäin läpinäkymätön, mikä säästää maalikerrosten määrää, ja erittäin avoin 
diffuusiolle, mikä tarkoittaa, että maali, erityisesti Betoprime-järjestelmissä, ajaa kosteutta 
pois alustasta. 
Diffuusioavoimuus, jossa maali ei ainoastaan päästä kosteutta vaan myös suoloja läpi, 
tarkoittaa, että hilseilyriski on minimoitu. Vastavalmistetuilla mineraalipinnoilla, jopa 
esivalmistetuilla pinnoilla, diffuusioavoimuus tarkoittaa, että luonnollinen kalkkisaostuma 
(karbonoituminen) voi mennä maalikalvon läpi ja joskus esiintyä pinnalla kalkkitahroina. Ilmiö, 
joka häviää parin kauden jälkeen. Betopaint sisältää biosideja IPBC, OIT ja Diuron, jotka 
suojaavat maalikalvoa homeelta ja leviltä. Betopaint on osa Colorex Mix -
sävytysjärjestelmää. 

 
 

KÄYTTÖSUOSITUKSET 
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 kylmempi kuin +5°C. Alustan tulee olla 
puhdas, kuiva ja kiinteä, vailla kuonaa, suolajäämiä ja irrotusaineita. Harjaa tai raaputa pois 
irtonainen, vanha kipsi ja kalkki. Tarkista napauttamalla pintaa, että edellinen käsittely on 
tarttunut hyvin alustaan. Pese aiemmin maalatut pinnat maalinpuhdistusaineella ja huuhtele 
vedellä. Uudet mineraalipinnat, kuten rappaus- ja betonipinnat, pohjamaalataan aina 
Betoprimella. Muista suojata ympäröivät pinnat kunnolla ennen maalauksen aloittamista. 
 
 
Maalaus 
Maalaa 1-2 kertaa telalla, siveltimellä tai – vähäisen laimentamisen jälkeen – ruiskulla. Älä 
maalaa enempää kerroksia kuin tarvitaan täydelliseen peittoon, koska tämä vaikuttaa 
negatiivisesti maalin diffuusion läpinäkyvyyteen. Korkea kuiva-ainepitoisuus antaa maalille 
hyvän peittävyyden. 
 
Maalauksen jälkeen 
Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja 
säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan 
jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Suojelemme ympäristöä.  
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