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TUOTTEEN KUVAUS: 

Galant Klar on puolihimmeä, vesiohenteinen kirkas akrylaattipohjainen lakka puupaneelien ja muiden 
puuosien maalaamiseen sisätiloissa. Tuote sopii sekä uusille että aiemmin lakatuille pinnoille ja antaa 
puualustoille luonnollisen, läpinäkyvän lopputuloksen. 
Galant sisältää UV-suodattimia, jotka vähentävät maalin ja puualustan kellastumista. Sillä on korkea 
veden- ja rasvankestävyys ja se tarjoaa erinomaisen suojan puupinnalle. Ensisijaisesti tarkoitettu 
käytettäväksi skandinaavisten vaaleiden metsien kanssa, eikä se sovi yhtä hyvin eksoottisiin 
puulajeihin, joissa öljy voi olla parempi vaihtoehto. Helppo levittää sekä siveltimellä että telalla, mutta 
käytä hyviä maalaukseen tarkoitettuja työkaluja. 
Galant Klar on valmistettu Ruotsissa ja se on osa Hagmanin pohjoismaista värierottelujärjestelmää. 
 
 

KÄYTTÖOHJEET 
Ennen maalausta 
Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät 
työkalut ja huolelliset osatyöt 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. 
Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Poista vanha irtonainen maali, hio ja pese 
aiemmin maalatut pinnat maalarinpesulla tai pesurätillä. Kuivaa perusteellisesti pesun 
jälkeen. 
Puukuitujen nousun minimoimiseksi uudelle, lakkaamattomalle pinnalle voidaan juuri hiottu 
pinta pyyhkiä haalealla vedellä ja rätillä. Anna pinnan kuivua ja hio kuitu kohoaa kevyesti 
hiekkapaperilla (karkeus 180–220) ennen ensimmäistä silitystä Galant Klarilla. 
Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista. 
 
Maalaus 
Paneeleita maalattaessa lakkaa 1-2 paneelilevyä kerrallaan. 
Lakka on käyttövalmis. Levitetään maalaustelalla, siveltimellä tai ruiskulla. Maalaa 
vähintään 2 kertaa täyteen kylläisyyteen. Hio kevyesti hienolla hiekkapaperilla vetojen 
välillä. 
 
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. Syynä on, että se vaikeuttaa puhdistamon 
puhdistusprosessia. Suojelemme ympäristöä.  
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Huolto 
Käytä vettä ja mahdollisesti mietoa pesuainetta pinnan puhdistamiseen. Älä koskaan käytä 
alkoholia maalin tai lakan puhdistamisessa. 

mailto:order@hagmansnordic.com

	TUOTTEEN KUVAUS:
	KÄYTTÖOHJEET

