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TUOTTEEN KUVAUS: 
Stabil on perinteinen puolikiiltävä, korkealaatuinen alkydipohjainen julkisivumaali, mieluiten 
puulle ulkokäyttöön. Se, että se perustuu alkydisideaineeseen, tarkoittaa, että sillä on täysin 
ylivoimainen vedenkestävyys ja maksimaalinen tunkeutuminen alustaan. Se on erittäin 
universaali käyttöalueellaan ja sopii useimmille puupinnoille ja alustoille, sekä pysty- että 
vaakasuoralle. Tämä tarkoittaa, että se ei toimi vain hyvin julkisivuissa, vaan myös kaikissa 
muissa talon yksityiskohdissa. Puusepäntyöt, esimiehet, tuulilasit, ikkunat, puutarhakalusteet, 
aidat jne. 
Ominaista Stabilille on hyvä UV-säteilyn kestävyys, mikä tarkoittaa, että se säilyttää kiiltonsa 
ja värinsä sekä tarjoaa kauniin ja huoltovapaan pinnan useiksi vuosiksi. Korkea 
vedenkestävyys tarjoaa erinomaisen suojan puuraaka-aineelle. 
Stabil on hyvin todistettu tuote, jonka koostumus on osoittautunut täyttävän vaatimukset 
useiden vuosien ajan. Soveltuu sekä uudelle puulle, joka on pohjamaalattu järjestelmässä 
pohjamaalilla ja ulkopohjamaalilla, että aiemmin öljymaalilla maalatuille puupinnoille.  
 
 
 
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. Myös ilman ja pinnan lämpötilalla on 
merkitystä lopputuloksen kannalta, älä maalaa, jos on kylmempi kuin +5°C. Alustan tulee olla 
puhdas, kuiva ja kiinteä. Tarkista ennen maalausta, että alusta on riittävän kuiva, kosteus 
enintään 16 %. Älä maalaa aurinkoisille pinnoille tai jos on olemassa sateen vaara 
seuraavan 24 tunnin aikana tai kasteelle 1-2 tunnin kuluessa maalauksen päättymisestä. 
Vanha pellavaöljy/pellavaöljymaali voi aiheuttaa pellavaöljyrakkuloita. 
 
Käsittelemätön puu, joka on ollut ulkona yli 4 viikkoa, on pestävä ja desinfioitava sekä 
irtonaiset harmaat puukuidut on poistettava. Päätypuut ja puusaumat levitetään 2 kertaa 
Grundolja Classicilla. Puun lisäsuojaa ja erityisen paljaita julkisivuja varten koko paneeli 
levitetään Grundolja Classicilla. Pohjusta sitten koko pinta, mukaan lukien päätypuu 1 
kerroksella Utegrund Classic. 
 
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään pesuun tarkoitetuilla aineilla ennen maalausta ja 
annetaan sitten kuivua hyvin. Sieni- ja levätartunnan sattuessa pinta on käsiteltävä sopivalla 
desinfiointiaineella. Irtonainen maali ja irtonaiset puukuidut on kaavittava/teräsharjattava 
pois. Pohjusta puhtaat puupinnat. 
 
Maalaus 
Stabil levitetään sopivalla siveltimellä ja työstetään hyvin alustaan. Varo levittämästä liian 
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paksua, mieluummin kahta ohutta kerrosta kuin yhtä paksua kerrosta, ja levitä väri hyvin 
pintaan. Maali voidaan myös rullata, mutta se on työstettävä uudelleen siveltimellä levityksen 
jälkeen. Tämä koskee myös ruiskutusta, jolloin maalia ohennetaan myös 5-10 % 
lakkabensiinillä/alifaattisella teollisuusbensiinillä. 
 
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.  
  
Huolto 
Käytä pintojen puhdistamiseen harjaa tai vettä ja sopivaan pesuainetta. Huuhtele tavallisella 
puutarhaletkulla. Älä koskaan käytä alkoholia maalin tai lakan puhdistettaessa. 
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