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s i n i s t ä  j a 
p u n a i s t a mennään ulos maalaamaan
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Omistettu sinulle, joka muistat,  

etteivät lapsuuden kesät olleet sen

 aurinkoisempia kuin nykyään. 

Silloin vain mentiin sateellakin ulos.

Miranol, Unica 3  
Vinha, Aitamaali Valkea, Teho Öljymaali, 
Teho Ikkunamaali  4–5
Pesuaineet  6–7
Valtti Puuöljy,  
Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea 8–9
Valtti Ulkovaha, Nostalgia Unikkoöljy 10–11
Valtti Puuöljy Akva, Valtti Non-Slip  12–13
Valtti Color, Valtti Akvacolor,  
Valtti-Pohjuste, Valtti Akvabase 14–15

Rakastu tavaroihisi 
uudelleen. 

Ruukut on 

 maalattu Harmonylla:  

(lime J388, sininen K358,  

vihreä N380, keltainen V302).  

Löydät varmasti sopivan 

 värin 720 vaihtoehdosta.
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Miranol, Unica 3  
Vinha, Aitamaali Valkea, Teho Öljymaali, 
Teho Ikkunamaali  4–5
Pesuaineet  6–7
Valtti Puuöljy,  
Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea 8–9
Valtti Ulkovaha, Nostalgia Unikkoöljy 10–11
Valtti Puuöljy Akva, Valtti Non-Slip  12–13
Valtti Color, Valtti Akvacolor,  
Valtti-Pohjuste, Valtti Akvabase 14–15

Rakastu tavaroihisi 
uudelleen. 

Miranol on hyytelömäinen, täyskiiltävä maali, joka sopii sekä puu- että me-
tallipinnoille. Kaunis kiilto tuo mehukkaat värit hyvin esiin. Miranol on help-
po sivellä: se ei valu ja tasoittuu hyvin. Unica on hyvä puolikiiltävä vaihtoeh-
to ulkokalusteisiin ja soveltuu sekä puu-, metalli- että muovipinnoille.

Miranol
 

Unica
Kalusteet, portit, 

työvälineet, 

esineet, veneet, 

polkupyörät, kilvet. 



4



5

Tee itse tupaantuliaislahja!
 
Tee oheisen kuvan tyylinen liitutaulu, maa-
laa piharuukut värikkäiksi niin kuin sisä- 
kannessa tai rakenna lahjan saajan näköinen 
variksenpelätin, mallia voit ottaa oppaan ta-
kakannen kuvasta.

Muita tupaantuliaislahjoja: postilaatikko, nimilaatta ulko-
oveen, purkki Nostalgia Unikkoöljyä, talon numerolaatta, 
lämpömittari, aurinkokello, ulkolyhty, puuntaimi, kukka-
sipuleita, saunatonttu, isännänviiri, torkkupeitto, kynnys-
matto, lintulauta, kranssi.

Vinha on peittävä puunsuoja, jota käytetään maalin 
tavoin kaikille pienille ja isoille puupinnoille ulkona. Se 
säilyttää puun luonnollisen pintakuvioinnin ja muodos-
taa suojaavan, vettä hylkivän pinnan.

Vinhaa voit käyttää uusille ja aikaisemmin Vinhalla tai 
kuultavilla puunsuojilla käsitellyille pinnoille, sahatuille 
ja höylätyille pinnoille sekä painekyllästetylle puulle. Se 
sopii myös teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille. 

Aitamaali Valkea on uudentyyppinen luonnonvalkoi-
nen akrylaattimaali, joka pysyy pitkään puhtaana sääs-
sä kuin säässä ja vaikeissakin olosuhteissa.

Teho Öljymaali on puupinnoille sopiva alkydiöljymaali.  
Teho Ikkunamaali on nopeasti kuivuva ja kovettuva 
pellavaöljypohjainen ikkunamaali. 
 

Vinha
Ulkoseinät, 

vuorilaudat, 

aidat, kaiteet.

 
Aitamaali Valkea

Aidat, kaiteet.

 
Teho Öljymaali 

Seinät,  

ulkorakenteet, 

ikkunanpuitteet,  

aidat, kaiteet, 

lipputangot.

Teho Ikkunamaali 
Ikkunanpuitteet, 

ovet, karmit,  

pihakalusteet.

Sinä teit sen!

Portti on maalattu uudella Aitamaali Valkealla, vihreä aita 

Vinhalla (sävy: 581X). Prinsessan leikkimökki on maalattu 

Teho Öljymaalilla (seinät 614X, tehosteet 514X). Pupukoppi on 

maalattu Teho Öljymaalilla, Kaunis Talo väriyhdistelmällä 

Peltola (509X, 507X, 528X). Värit ovat viitteellisiä. Tarkista 

lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.
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Vasta pesty

Maali on kuin paita. Vaihdettavissa.
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Maalatessa roiskuu.

Huoltopesu 

Tikkurilan Huoltopesu on yleispuhdistusaine säännölliseen puhdistukseen. 
Se sopii myös tahranpoistoon ja painepesuun. Säännöllinen käsittely Huol-
topesulla pitää puujulkisivun puhtaana, sillä se estää homeen, lahottaja-
sienten ja levien kiinnittymistä ja kasvua. 
Maalatut pinnat sisällä ja ulkona. Maalaamattomat pinnat, esim. puiset teras-

sit, aidat, pihakalusteet.

Tehopesu 

Tehopesu valkaisee tummentunutta tai harmaantunutta puuta ja palaut-
taa puun alkuperäisen värin lähes ennalleen. Tehopesun käyttö edellyttää 
aina uutta pintakäsittelyä.
Maalatut ja käsittelemättömät pinnat: puisten terassien, aitojen, seinien,  

pihakalusteiden ja ritilöiden pesu ja ehostus sekä muovipintojen puhdistus.

Homeenpoisto 

Homeenpoistoon puu- tai maalipinnoilta ennen uudis- ja huoltomaalaus-
ta. Puhdistaa ja valkaisee.

Maalipesu 

Sopii pintojen käsittelyyn ennen maalausta. Laimentamaton Maalipesu 
puhdistaa ja himmentää maalipinnan ja auttaa uutta maalikerrosta tart-
tumaan paremmin. Lateksi- ja muut himmeät maalipinnat voi esikäsitellä  
vedellä laimennetulla Maalipesulla. Puhdistaa maalaamattomat pinnat lias- 
ta, rasvasta, öljystä ja vahasta ennen maalaamista. 
Seinät, terassit, maalattavat pihakalusteet, ovet, veneet ym. Myös erittäin  

likaisten pintojen pesuun, kun tarvitaan voimakasta puhdistustehoa ilman 

liuotehaittoja. Ei suositella peltikaton pesuun. 

Panssaripesu 

Lian, rasvan ja öljyn poistoon peltikatoilta ja muilta metallipinnoilta en-

nen pintakäsittelyä.

Pensselipesu 

Maalaustyövälineiden puhdistukseen heti maalauksen jälkeen. Liuottaa öljy- 

ja alkydimaaleja tai -lakkoja sekä vesiohenteisia dispersiomaaleja. Ei vahin-

goita puuta, lasia, muovia eikä kumia.

Ups. Tapahtuiko vahinko?  
Tuoreet maaliroiskeet saat pois 
vaatteista Pensselipesulla.  
Kokeile ainetta ensin huomaa-
mattomaan kohtaan. Huuhtele 
lopuksi hyvin. 
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Penkki on maalattu Teho Ikkunamaalilla (väri 597X). Värit ovat viitteellisiä.
Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.
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Näetkö  
värillisiä 
unia?
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Perinteinen Valtti Puuöljy suojaa puuta kosteudelta ja lialta ja vähentää 
puupinnan halkeilua. Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea on valmiiksi sä-
vytetty, kauniin kovapuun värinen öljy.

Sekoita öljyä huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä 1–2 ker-
taa siveltimellä tai sienellä. Pyyhi heti pois ylimääräinen, imeytymätön öljy. 
Öljykäsittely tummentaa puun sävyä. 

Kun käsittelet lautapintaa, sivele kerralla koko laudan pituudelta, ettei tau-
kokohtaan jää raitaa. Valtti Puuöljy sopii myös kasvilavoihin ja pergoloi-
hin. 

Sävytetty öljy kestää vaikeita sääolosuhteita paremmin kuin sävyttämä-
tön. Ihastele luontoon sopivia värejä: Siimes, Pouta, Varvikko, Turve ja Kas-
te. Tikkurilan Kuultavat puunsuojat -värikartasta löydät käyttöösi yhteensä 
40 eri luonnonsävyä.

Anna kestopuun kuivua ulkokäytössä vähintään puoli vuotta ennen öljyä-
mistä. Sopivia tuotteita ovat sävytetty Valtti Puuöljy, Valtti Puuöljy Akva tai 
Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea.

Valtti Puuöljy
 

Valtti Kaluste- ja  
terassiöljy Ruskea

Terassit  

ja puutarhakalusteet. 

 

Höylätty lauta, kestopuu, käsittelemätön  

tai öljytty ja lämpökäsitelty puu.

Tyhjäntoimittaminen
sallittua. 
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< Terassin lattia (sävy 318R). Kalusteet on öljytty Valtti Kaluste- ja terassiöljy 

Ruskealla. Lämpökäsitelty puu kannattaa käsitellä sävytetyllä öljyllä, niin 

se säilyttää kauniin värinsä pitkään eikä harmaannu. Värit ovat  

viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.   
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Kapteeni käskee: istahda
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Valtti Ulkovaha
Ulkokalusteet 

 ja terassit.

 

Havu-, kova-, kesto- ja lämpökäsitelty puu.

Valtti Ulkovahalla saat klassisen kauniin, himmeän ja vettähylkivän pinnan. 
Värit: saksanpähkinä ja hunaja. 

Pohjusta pinta Valtti-Pohjusteella. Levitä vaha sienellä tai siveltimellä yhtä-
jaksoisesti koko laudan pituudelta. Sekoita vahaa työn aikana. Terassille riit-
tää kertasively, kalusteet kannattaa vahata kahteen kertaan. 

Jokainen käsittelykerta tummentaa puuta. Kuultavaa ainetta käytettäes-
sä puulajin väri vaikuttaa pinnan lopulliseen sävyyn. Vaha saavuttaa lo-
pullisen kestävyytensä vasta noin viikon kuluttua; käsittele pintaa sitä en-
nen varoen. 

 
Katsele vanhoja tavaroita sillä silmällä.

Ihaile siveltimesi jälkeä. Riippumattoile. 
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< Ison kuvan tuoli on käsitelty Valtti Ulkovahalla 

 (sävy Hunaja). Vihreä tuoli on maalattu Teho 

Ikkunamaalilla (sävy 581X). Maalaa metalliseen 

pöytälevyyn Miranolilla pöytäliina tai vaikka 

shakkilauta (valkoinen, vihreä M380).  Vanha tarjotin 

saa uuden ilmeen Tikkurilan Flora–sablonilla ja 

Miranolilla (valkoinen, M424, L380). Grillivälineet on 

öljytty Tikkurilan Nostalgia Unikkoöljyllä. >  

Värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy 

Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.
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Yks,kaks, 
hyppy.
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Valtti Puuöljy Akva 
Pihakalusteet,  

terassit, kaiteet, 

laiturit, portaat

 ja kukkalaatikot. 

 
Valtti Non-Slip 

Laiturit, sillat,

terassit, portaat.

Suojaa paljas pinta. Suojaat samalla käyttäjää.

Uusi Valtti Non-Slip -puuöljy sisältää hienoisia rakeita, jotka vähentävät 
pinnan liukkautta. Puuöljy sopii puupuhtaan tai aikaisemmin öljytyn pin-
nan suojaamiseen ulkona.
 
Puuöljy suojaa puuta kosteudelta ja lialta ja vähentää puupinnan halkei-
lua. Öljykäsittely tummentaa puuta. Parhaan suojan auringonvaloa ja sää- 
rasitusta vastaan saat sävytetyllä puuöljyllä. Sävytetty puuöljy on hyvä  
käyttää saman kesän aikana. Puuöljyt sopivat kestopuulle, kovapuulle, läm-
pökäsitellylle ja käsittelemättömälle puulle.
 
Tikkurilan Kuultavat puunsuojat -värikartassa on 40 
luonnonläheistä sävyä. 

Kuuntele tuulta.
Kellu vedessä. 

Lähde kalaan – torille. 

< Kestopuinen laituri on käsitelty Valtti Non-Slipillä. Anna uuden kesto-

puupinnan kuivua ulkokäytössä vähintään puoli vuotta ennen käsittelyä.

Laatikot on öljytty Valtti Puuöljy Akvalla. (Sävyt: Lumi 5060, Kaisla 5061 ja Tuohi 5062.) 

Värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan  

värikartoista ja -lastuista.  
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Mistäs tiesit  
tänne tulla?

Kokeile. Sittenhän sen näkee. 



15

Valtti Color 

Valtti Akvacolor
Ulkoseinät, 

hirret, ovet, aidat.

Sahattu ja höylätty puu,  

kestopuu, lämpökäsitelty puu. 

 
Valtti-Pohjuste 

Pellavaöljyä sisältävä 

 pohjustuspuunsuoja.

Valtti Akvabase 
Luonnonöljyä sisältävä 

 pohjustuspuunsuoja.

Hirsipinnat, sahatut ja höylätyt  

puupuhtaat pinnat ja kestopuupinnat.

Kuultavat puunsuojat suojaavat puuta sään rasituksilta hidastaen kosteuden, au-
ringonvalon sekä home- ja sinistäjäsienten vaikutuksia. 

Parhaan suojan auringonvaloa ja säärasitusta vastaan saat sävytetyllä puunsuo-
jalla. Sävytetty puunsuoja on hyvä käyttää saman kesän aikana. Perinteinen Valtti 
Color on kuultava, sävytettävä puunsuoja. Se sopii myös lämpökäsitellylle puul-
le. Valtti Akvacolor on vesiohenteinen vaihtoehto. Se on kuultava, luonnon- 
öljypohjainen sävytettävä puunsuoja.

Tarkkaile suojatun pinnan kuntoa ja käsittele tarvittaessa uudelleen. Yleensä 
puunsuoja kuluu aurinkoisen seinän puolelta nopeammin kuin varjoiselta seinäl-
tä. Huoltokäsittelyn voi tehdä vaikka vain kuluneimpaan seinään.

Pohjustuspuunsuojat hidastavat home-, sinistäjä- ja lahosienten leviämistä ja 
suojaavat kosteudelta. Pohjustuspuunsuojia saat värittömänä ja puunvärisenä. 
Käytä niitä kuultokäsiteltäville tai peittomaalattaville puurakenteille (paitsi pu-
namultamaaleilla ja puuöljyillä käsiteltäville pinnoille).

Värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.   
Tee aina koemaalaus huomaamattomaan paikkaan. Kokeilua varten voit ostaa 
pikkupurkin (0,225 litraa) Pika-Tehoa tai Valtti Coloria. Kuultavien tuotteiden tum-
muus vaihtelee käsittelyn paksuuden mukaan. 
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Lue aina käyttöohjeet. Lisäneuvoja onnistuneeseen maalaamiseen  
Tikkurilan Maalilinjalta, puh. 010 860 8600 tai www.tikkurila.fi. 

Murehtimisen voi aina jättää huomiseen.

< Tee luontopolku: kasta sahattu puunpala saaviin, jossa on Valtti Coloria  

(5089 Piki). Tuoli ja pöytä on maalattu mustalla (Y498) ja valkoisella Miranolilla.  
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nähdään ensi kesänä!
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