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TUOTTEEN KUVAUS 
Effekt 15/30/80 on puolihimmeä (15), puolikiiltävä (30) tai kiiltävä (80), klassinen 
uretaanialkydipohjainen lakka puulle ja metallille sisälle ja ulos. Se on erittäin yleiskäyttöinen 
käyttöalueellaan ja sopii useimmille pinnoille ja alustoille. Useimmat klassiset puusepän 
pinnat, sisällä ja ulkona, kuten ovet, ovenkarmit, ikkunat, listat, huonekalut, puutarhakalusteet 
ja metallipinnat mukaan lukien aidat. Tuote on suhteellisen hajuton ja sisältää aromaattista 
lakkabensiiniä. Se sisältää aktiivisen ruostesuojauksen, joten se soveltuu sekä pohja- että 
pintamaalaukseen metallille, mutta voimakkaasti ruostuneet metallipinnat on ensin 
puhdistettava ja pohjustettava ruostesuojapohjamaalilla. 
Effekt on poikkeuksellisen hyvä levitettävä ja pysyy auki suhteellisen pitkään, jotta se voidaan 
levittää tasaiseksi. Tasoittuvuus anteeksiantaa väärälle tekniikalle ja työkalulle, mutta käytä 
aina hyviä lakkatyökaluja parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Lopputuloksena on kova, mutta 
joustava pinta, mutta poikkeuksellisen korkea vedenkestävyys. Tämä vedenpitävyys 
mahdollistaa Effektin käytön myös vaakasuorilla pinnoilla ulkona, kuten puutarhakalusteet, 
valvojat jne. 
Effekt sisältyy Colorex Mix -sävytysjärjestelmään. 
 
 

KÄYTTÖOHJEET 
Ennen maalausta 
Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla perusteellinen 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 kuin+5°C. 
Puupinnat: Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Rappaa pois vanha irtonainen maali. 
Hio ja pese aiemmin maalatut pinnat maalarinpesulla ja huuhtele vedellä ja anna kuivua 
hyvin. Mahdolliset öljytahrat poistetaan liuottimella. 
Käsittelemätön puu pohjustetaan Snickerigrund Classicilla. 
Epätasoitukset täytetään. Hio sileäksi. Pohjusta laimentamattomalla Snickerigrund 
Classicilla, hio hienolla hiekkapaperilla ja pyyhi puhtaaksi pölystä ennen maalauksen 
viimeistelyä. 
Rauta- ja metallipinnat: Teräsharjaa/hio ja poista rasvaiset pinnat ja pohjamaalaa 
ruosteherkät pinnat välittömästi ruosteenestopohjamaalilla ruosteen muodostumisen 
välttämiseksi. 
Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista. 
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Maalaus 
Effekt sivellään sopivalla siveltimellä, maalitelalla tai ohentamisen jälkeen 10-20 % 
lakkabensiinillä/alifaattisella bensiinillä, ruiskulla. 
Ovissa ja muilla suuremmilla pinnoilla maali voidaan edullisesti levittää lyhytkarvaisella telalla 
ennen lakkasiveltimellä tasoittamista. 
Viimeistele levitys vähintään kahdessa kerroksessa ja anna kuivua välillä. 
 
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. Suojelemme ympäristöä, me teemme. 
 
Huolto 
Käytä pinnan puhdistamiseen vettä ja mietoa pesuainetta. Älä koskaan käytä alkoholia 
maalin tai lakan puhdistamisessa.  
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