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TUOTTEEN KUVAUS: 
Vagans Pro 20 on ammattimaisesti sovitettu puolihimmeä vesiohenteinen akrylaattimaali, jolla 
on paras pesu- ja peittokyky sekä korkea valkoisuus ja pehmeä pintarakenne. Minimaalinen 
kuivumiseen liittyvä haju. 
Se on tarkoitettu ensisijaisesti seinien sisämaalaukseen kuivissa tiloissa, joissa pestävälle ja 
kestävyydelle asetetaan korkeimmat vaatimukset. Esimerkiksi julkiset sisätilat, kuten kaupat, 
toimistot, koulut, sairaalat, mutta myös korkeat vaatimukset täyttävät kotiympäristöt, kuten 
keittiöt ja eteiset. Soveltuu useimmille betoni-, kipsi- ja kuitulevypinnoille, tapeteille, 
lasikuitukankaalle/huovalle tai aiemmin maalatuille pinnoille. Vagans Pro 20 soveltuu sekä 
perus- että valmiiseen maalaukseen. 
Voidaan käyttää myös hyvin imukykyisten pintojen pohjamaalina. Vagans Pro 20 on 
erinomainen valinta konemaalaukseen. Korkea kuivauspitoisuus antaa maalille erittäin hyvän 
täyttö- ja peittokyvyn. 
Tuotteella on erittäin hyvät levitysominaisuudet ja se jättää sileän pinnan, jossa on mukava 
rakenne ja minimaaliset roiskeet rullattaessa. Vagans Pro 20 tarjoaa erittäin pestävän, 
kestävän ja puolimattapintaisen pinnan. Tuotetta voidaan helposti parantaa. 
Vagans Pro 20 on osa Colorex Mix -värisävytysjärjestelmää. 
 

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 +5°C. 
Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Pese aiemmin maalatut pinnat 
maalinpuhdistusaineella ja huuhtele vedellä. Kalkkimaiset alustat, kuten aiemmin liitu- ja 
liimamaalilla maalatut pinnat, tulee pestä ja pohjustaa Blocka-sulkumaalilla ennen 
maalausta. Kiiltävät alkydimaalatut pinnat on mattahiottava ennen maalausta. Kaikki 
raudat, kuten naulanpäät jne., pohjustetaan ensin sopivalla ruosteenestomaalilla. 
Kun maalaat paperitapetin päälle, testaa ensin, ettei tapetti irtoa maalattaessa 
vesiohenteisella materiaalilla. Tällaisissa tapauksissa pohjamaalataan ensin sopivalla 
suojamaalilla. Tätä suositellaan myös maalattaessa voimakkaasti värjäytyneitä pintoja, 
esim. nikotiini-, noki- ja vesivaurioita. 
Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista. 
 

Maalaus 
Maalaa vähintään 2 kertaa saadaksesi täyden peiton telalla, siveltimellä tai kevyen 
ohentamisen jälkeen ruiskulla. 
Maalaa suuret pinnat sujuvasti runsaasti maalia telassa välttääksesi saumat ja juovat. 
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Maalauksen jälkeen 
Kuivaa/raavi työkalut perusteellisesti 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 puhdistusprosessia. 
Suojelemme ympäristöä.  
 
Huolto 
Käytä vettä ja mietoa pesuainetta pinnan puhdistamiseen. Älä koskaan käytä alkoholia 
akryylimaalien puhdistamiseen. Metallin naarmujen mustat jäljet poistetaan parhaiten 
pyyhekumilla. 
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