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TUOTTEEN KUVAUS: 
Fokus V Trälasyr on puolihimmeä ja läpinäkyvä vesiohenteinen kuultomaali. Tuote korostaa 
puurakennetta käsittelemättömillä tai aiemmin öljytyillä pystysuorilla puupinnoilla, sekä 
höylätyillä että sahatuilla, ulkotiloissa kuten julkisivuissa, tuulisuojassa, aidoissa, hirsitaloissa 
jne. Tuote perustuu alkydiöljyn ja akrylaatin yhdistelmään, joka tarjoaa erityisen pitkän 
kestävyyden. Käsittelyn jälkeen muodostuu UV- ja vedenkestävä pinta, joka suojaa 
kuivumiselta ja halkeilulta samalla kun se estää homeen tulemista. Fokus V Wood 
kuultomaali on sävytettävä ja täysin ohentunut. HUOMIO! Vaakasuorille/makuuasettuville 
puupinnoille, joissa on paljon kulumista, esim. terassien sijaan suositellaan Colorex Prima 
V:tä, joka on terassilasitus. 
Tuote on osa Colorex Mix -sävystysjärjestelmää. 
 
 

KÄYTTÖOHJEET 
Ennen maalausta 
Aloita aina lukemalla pukin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut 
ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin 
pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista. 
Myös ilman ja pinnan lämpötilalla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on 
kylmempi kuin +5°C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Poista irtonainen, huokoinen 
ja lahopuu sekä irtonaiset puukuidut. 
Uudella tai puhtaalla puulla pohjamaalaa puupinta Colorex Primer Aqualla tai Primer 
Classicilla. 
Pese aiemmin maalatut pinnat maalauspuhdistusaineella ja huuhtele vedellä. 
 
Maalaus 
Käytä sopivaa sivellintä öljyn ja kuitumaalin levittämiseen. Maalaa 2-3 lautaa kerrallaan. 
Focus sivellään yleensä 2 kerroksessa. Sivellä useita ohuita kerroksia muutaman paksun 
kerroksen sijaan. Muista kuitenkin, että väri tummenee mitä enemmän kerroksia sivellään. 
Ole erityisen varovainen käsitellessäsi liitoksia ja päätypuuta. 
 
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 
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puhdistusprosessia. Suojelemme ympäristöä.  
Huolto 
Käytä pinnan puhdistamiseen vedellä ja sopivalla pesuaineella kostutettua harjaa, liinaa tai 
sientä. Huuhtele tavallisella puutarhaletkulla. 
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