
Osmo Color Talomaali on lähes peittävä, silkinkiiltoinen 
öljymaali, joka kestää erittäin hyvin sään rasituksia ja 
auringon UV-säteilyä. Talomaali suojaa puupintaa ve-
deltä ja kosteudelta tinkimättä kuitenkaan puun kyvys-
tä hengittää ja tasapainottaa kosteusvaihteluista joh-
tuvaa puun elämistä. Oikein käsitelty pinta ei halkeile, 
hilseile eikä repeile.

Kermamainen maali on helppoa levittää. Korkean 
kiintoainepitoisuuden johdosta sen riittoisuus, peitto-
kyky ja suojaavuus ovat poikkeuksellisen hyviä.

HUOMAA. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoi-
tettavissa. Tilauksesta voimme toimittaa myös RAL- ja 
NCS-värikartan mukaisia sävyjä.

Kun maalaat suuria pintoja, suosittelemme eri val-
mistuserien sekoittamista keskenään suuremmissa 
astioissa tasavärisen lopputuloksen varmistamiseksi. 
Valmistuserän numero on pakkauksen pohjassa oleva 
kuusimerkkinen numerosarja.

LUONNONÖLJYPOHJAINEN
Talomaalin sideaine sisältää kasviöljyjä kuten aurin-
gonkukka-, soija- ja karhiasöljyä. Öljyt imeytyvät hyvin 
puun avoimeen pintasolukkoon säilyttäen sen elasti-

sena, haristuminen vähenee. Talomaali ei sisällä eliö-
myrkkyjä tai suoja-aineita, joten sitä voi käyttää sovel-
tuvin osin myös sisätiloissa. 

VINKKI. Toimitamme tilauksesta myös pintasuoja-
aineita sisältävää Talomaalia.

KÄYTTÖKOHTEET

Ulkona:
Kaikki puupinnat ulkona, joissa tarvitaan kestävää pin-
takäsittelyä: ulkoverhoukset, ovet, ikkunat, aidat, vajat, 
pergolat, puutarhakalusteet jne.

Tuote sopii niin höylätylle kuin sahatulle pinnalle 
sekä uuden että vanhan puun käsittelyyn. Voit käyttää 
Talomaalia myös lämpöpuun sekä kuivan painekylläs-
tetyn puun maalaamiseen. 

Sisällä:
Kevyen kulutuksen puupinnoille, kuten sisäverhouksiin 
ja listoihin. Tuote ei sovellu käytettäväksi saunaan. 

TÄRKEÄÄ. Käytä sisätiloissa ainoastaan Talomaa-
leja, joihin ei ole lisätty suoja-aineita.

VINKKI. Talomaalilla voit maalata myös muita huo-
koisia materiaaleja kuten lastulevyä, lasittamatonta tiil-
tä, keramiikkalaattoja ja saviruukkuja. 

LEVITYSKERRAT
– 2 levityskertaa uudelle puupinnalle
– 1 levityskerta, kun lopputuloksesta toivotaan läpi-
kuultavaa. 

Vain kertaalleen Talomaalilla käsitelty pinta on vii-
meisteltävä ulkokäytössä Suojaavalla kuultoöljyllä tai 
UV-suojaöljyllä, sisäpintojen viimeistelyyn sopivat Öljy-
vahat.

VINKKI. Väritön öljy näyttää valkoisen Talomaalin 
pinnalla hieman kellertävältä. Käytä sen vuoksi valkoi-
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seksi käsitellyn pinnan viimeistelyyn tarkoitukseen so-
pivia kuultavia valkoisia Osmo Color -tuotteita.

ESIVALMISTELU
Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. 
Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja 
lämpötilan yli 0 °C. 

Puhdista vanhat huokoiset maalipinnat ja/tai poista 
kovat vanhat maalipinnat. 

Saat ulkokäytössä lisäsuojaa lahottaja- ja sinistäjä-
sieniä vastaan pohjustamalla käsiteltävät puut kaikilta 
sivuilta mikäli mahdollista. Käytä pohjustukseen Osmo 
Color WR Aqua 4008 -puunsuojapohjustetta. Anna 
pohjusteen kuivua vähintään vuorokauden ajan ohjeen 
mukaan, kunnes pinta on varmasti kuiva. (Käytä bio-
sideja turvallisesti. Lue etiketti ja valmistetiedot ennen 
käyttöä.)

VINKKI. Ennen työhön ryhtymistä pese vanhoilta 
puupinnoilta mahdolliset sieni- ja levätartunnat pois 
tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella valmistajan oh-
jeen mukaan.

TYÖMENETELMÄ
Sekoita Talomaali ennen käyttöä ja aika ajoin käytön 
aikana. Levitä hyvälaatuisella luonnonharjassiveltimellä 
tai Osmo-mikrokuiturullalla ohuesti ja tasaisesti puun 
syiden suuntaisesti. Anna kuivua kunnollisesti ennen 
seuraavan kerroksen levittämistä. Suosittelemme 
puun käsittelyä mahdollisuuksien mukaan kertaalleen 
kaikilta sivuilta – esim. ulkoverhouslaudat tulee käsitellä 
yhden kerran ympäri ennen asennusta.

HUOMAA. Tuote ei sovellu ruiskutettavaksi.

KUIVUMINEN
Anna yhden levityskerroksen kuivua vähintään 12 tun-
tia 23 °C:n lämpötilassa ilmankosteus ollessa 50 %. 
Lämpötilan ollessa alhaisempi ja/tai ilmankosteuden 
korkeampi kuivumisaika pitenee. Huolehdi hyvästä il-
manvaihdosta kuivumisen ajan.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet liuotinbensiinillä.

UUSINTAMAALAUS
Levitä ohut kerros Talomaalia vanhan puhdistetun pin-
nan päälle. Uusintamaalauksessa riittää normaalisti 
yksi levityskerros. Pintaa ei tarvitse hioa ennen käsit-
telyä.

PAKKAUSKOOT
0,75 litraa ja 2,5 litraa

RIITTÄVYYS
1 l = n. 16 m2 uusi höyläpinta 2 levitystä
1 l = n. 26 m2 uusi höyläpinta 1 levitys

1 l = 5–10 m2 uusi sahapinta 2 levitystä
1 l = 8–16 m2 uusi sahapinta 1 levitys

HUOMAA. Harjatulla, jyrsityllä ja kuluneella pinnalla 
aineen kulutus voi olla suurempaa.

VARASTOINTI
Säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa paikassa astia hyvin 
suljettuna. Jäädyttyään tuote palautuu ennalleen huo-
neenlämmössä.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Täysin tyhjän astian voi toimittaa metallikeräykseen. 
Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräys-
pisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET
Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutu-
mista silmiin, iholle ja vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkin-
nällistä apua, näytä pakkaus tai etiketti. Käytä ainoas-
taan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/e) on 
400 g/l. Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 
enintään 400 g/l.

Koska tuotteet sisältävät luonnonöljyjä, jotka kuivu-
vat hapettumalla, on olemassa öljyyn tahriintuneiden 
rättien, trasselien jne. itsesyttymisvaara. Sulje rätit tms. 
kannelliseen metalliastiaan, kunnes ne ovat kuivuneet 
tai upota ne veteen. Älä purista rättejä myttyyn tai 
pinoa niitä kasoihin. Hävitä ne käytön jälkeen kuivat-
tamalla ne auki levitettyinä ja toimittamalla ne tämän 
jälkeen jätekeräykseen. Käyttöturvallisuustiedote saa-
tavana pyynnöstä.

Valmistaja
Osmo Holz und Color GmbH &Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 
-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan 
tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, 
mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä 
edellyttää.

Maahantuoja
Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com
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Teknisistä syistä värit näytöllä tai tämän ohjeen tulosteessa voivat poiketa todellisuudesta.
Värin voimakkuuteen vaikuttavat myös puun oma väri, käytetty työtapa ja levityskertojen määrä.
Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä. 
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