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TUOTTEEN KUVAUS: 
Blocka on täysin mattapintainen alkyydi-ja liuotinpohjainen sulku- ja 
eristemaali, mieluiten sisäkäyttöön. Liuottimena käytetään isoparafiinia, joka on 
lähes täysin hajuton. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisille pinnoille ja 
alustoille, jotka on valmistettu puupaneeleista, betonista, kipsistä, lastu- ja 
puukuitulevyistä tai puhdistetusta metallista. 
Se on käyttöalueeltaan erittäin yleiskäyttöinen, erittäin hyvä pestävä ja sopii 
useimmille pinnoille ja alustoille, joilla on tarve sulkumaalaukseen, esim. 
nikotiini-, noki- tai vesivaurion tai oksan varalta. Vaikutus mänty- ja 
kuusipaneeleihin. Blocka estää myös voimakkaat hajut, jotka ovat asettuneet 
seiniin. Soveltuu myös vanhojen liima- tai kalkkimaalattujen pintojen 
uudelleenmaalaukseen, joissa vesiohenteisia tuotteita ei voida käyttää. Värillä 
on erittäin korkea peitto- ja täyttökyky. Se muodostaa täysin mattapintaisen 
pinnan. Lopputuloksena on kova, mutta joustava pinta, jolla on hyvä 
vedenpitävyys. 

 
 
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. 
Puupinnat: Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Raaputa pois vanha irtonainen maali. 
Hio ja pese aiemmin maalatut pinnat maalinpesulla ja huuhtele vedellä ja anna kuivua hyvin. 
Epäsäännöllisyydet täytetään. Hio kevyesti. Pohjusta laimentamattomalla Blockalla, hio 
hienolla hiekkapaperilla ja pyyhi puhtaaksi pölystä ennen maalauksen viimeistelyä. 
Rauta- ja metallipinnat: Teräsharja/hionta ja poista rasvapinnat ja pohjamaalaa välittömästi 
ruosteen muodostumisen välttämiseksi. 
Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista. 

 
 
Maalaus 
Blocka on käyttövalmis. Levitä sopivalla siveltimellä, telalla tai 5-10 % alifaattisella 
teollisuusbensiinillä ohentamisen jälkeen ruiskulla. Kun käytetään oksien eristämiseen, harjaa  
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suositellaan. 
Isoimmat pinnat voidaan edullisesti rullata lyhytkarvaisella telalla ennen lakkasiveltimellä 
tasoittamista. 
Koska maalissa on tietty määrä paakkuuntumista (tukkeutumista) rullattaessa tasaisen ja 
peittävän pinnan saamiseksi, maali on tasoitettava sen jälkeen, kun se on levitetty tasaisesti 
pinnalle. Tämä tarkoittaa maalattaessa mm. katto, pinnalle levittämisen jälkeen, että tela 
vedetään samaan suuntaan, samalla paineella ja nopeudella märässä maalissa. Kaikki huiput 
(oksat) ovat tällöin tasaisesti samassa suunnassa. Tämä estää valoa varjostumasta eri tavalla 
pinnalla, mikä voi antaa liekehtivän vaikutelman. 
Samaa väriä käytetään pohja- ja loppuvärinä. Normaalisti yksi kerros riittää, mutta joissain 
yhteyksissä 2 kerrosta voi olla tarpeen välikuivauksen yhteydessä. Oksaisille pinnoille 
suositellaan parhaan eristysvaikutuksen saavuttamiseksi ensin ohut kerros Blockaa, jonka 
annetaan kuivua vähintään 14-18 tuntia, minkä jälkeen Blocka levitetään vielä kerran. 
 
Maalauksen jälkeen 
Kuivaa työkalut huolellisesti ennen puhdistamista lakkabensiinillä. Sulje purkki tiiviisti käytön 
jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, 
vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Me suojelemme ympäristöä.  
 
Huolto 
Käytä pinnan puhdistamiseen vettä ja mietoa pesuainetta. Älä koskaan käytä alkoholia 
maalin tai lakan puhdistamisessa. 
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