
Little Stars



Vanhempien luotettava valinta, 
lasten rakastama lopputulos.
Lastemme (meidän ‘Little Starsien’) pitäminen terveinä, 
iloisina ja onnellisina on ensiarvoisen tärkeää. Rust-Oleum 
Little Stars -maalivalikoima on suunniteltu erityisesti tähän 
tarkoitukseen! Haluamme vaalia lasten terveyttä, tuottaa 
iloa ja samalla parantaa osaltamme maailmaa, jossa elämme. 

Kattava valikoima sisältää kaiken, mikä on 
tarpeellista lastenhuoneiden, 
leikkihuoneiden, huonekalujen ja 
lelujen maalaamisessa turvallisesti 
ja ympäristöystävällisesti. 
Upeassa sarjassa löytyy 
huolellisesti yhdistettyjä 
värejä, viimeistelyä 
ja tehosteita.

Little Stars Sisäilmaa puhdistava Seinämaali Jääpalatsi, Ruusupeti
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Painetut värisävyt ovat aina viitteellisiä. 



Emma
Laura

Paul

Inez Marcel

Iloitse taianomaisesti lisätystä  
todellisuudesta ja herätä  
Little Stars hahmot henkiin!

Little Stars hahmot eivät ole näkyvillä vain painettuina tai sosiaalisessa 
mediassa. Voit herättää ne henkiin jopa omassa kodissasi. Skannaamalla 
QR-symbolia tässä esitteessä, voit tavata mieleisesi Little Stars hahmot.



Sisäilmaa puhdistava seinämaali 
125ml & 2.5L

Uusi lapsi- ja ympäristöystävällinen seinämaalimme 

puhdistaa kotisi sisäilmaa, luoden siitä turvallisen 

ympäristön lapsillesi. Maali absorboi haitallisia hiukkasia, 

kuten formaldehydiä, ja eristää ne seinään. Maalin 

ilmaa puhdistava vaikutus alkaa välittömästi maalin 

kuivuttua, ja haitallisten hiukkasten absorbointi jatkuu jopa viiden vuoden ajan. 

Tämä maali on saatavana 18 värin valikoimassa, joista jokainen on erityisesti 

valittu lastenhuoneisiin ja leikkihuoneisiin. 

POISTAA HAITALLISIA 
HIUKKASIA KODIN SISÄILMASTA 

JA ERISTÄÄ NE SEINÄÄN

NEUTRALISOIVA 
TOIMINTA

Seinä: Little Stars Sisäilmaa puhdistava Seinämaali Kultakutri -  Lentävä matto - Lampun henki

/ Kaappi: Little Stars Kaluste & Lelumaali Jääpalatsi 

 Poistaa aktiivisesti haitallisia hiukkasia sisäilmasta  

 neutralisoimalla ne välittömästi niiden tultua   

 kontaktiin maalatun pinnan kanssa

 Maalauksen jälkeen maali puhdistaa lastenhuoneen  

 ilmaa 24/7 (toiminnallisuuden säilyessä   

 noin 5 vuoden ajan).

 Paremman terveyden puolesta

Vârit: Kurpitsavaunu - L
ohikäärmeen liekki - 

Piparkakkutalo

 Poistaa sisäilmasta haitallisia hiukkasia, kuten formaldehydiä

 Saatavana vaaleissa/pastelliväreissä

 EU-ympäristömerkitty ja 

 Eurofins Indoor Air Comfort Gold -sertifioitu

Lootuksen kukka

Taikahuilu

Taikaputous

Merenneito

Kurpitsavaunu Lohikäärmeen liekki

Lampun henki Lentävä matto Piparkakkutalo

Jääpalatsi Joutsenlampi Kultakutri RuusupetiOlkitalo

Keijukaisen siivet Lumottu metsä Haltijavuori

Mystinen linna
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Little Stars sisäilmaa puhdistava seinämaali absorboi (imee itseensä) aldehydejä 

sisäilmasta, joka tarkoittaa seuraavaa: kemialliset yhdisteet jotka kuuluvat 

toimintaryhmään CHO formaldehydit, joita on matoissa, verhoissa ja muissa 

tekstiileissä on esimerkkejä jotka sisältävät aldehydejä. Lisäksi aldehydejä voi 

myös olla hajuvesissä, rakennusmateriaaleissa, 

hiuslakassa, savukkeissa jne. Aldehydejä vapautuu 

myös tietyn palamisen yhteydessä kuten takan ja 

kaasupolttimen käytön aikana. Tuloksena on, että 

aldehydien määrä voi olla sisätiloissa suurempi kuin 

ulkona, vaikkei me niitä tiedosteta tai huomata. 

Aldehydeillä on kuitenkin vaikutusta meidän 

terveydelle ja lasten hyvinvoinnille. 

Koska aldehydit kuuluvat huoneilmaan haihtuviin haitallisiin kemikaaleihin jotka ovat 

normaalilämpötilassa kaasumaisessa koostumuksessa, niiden hengittäminen on 

väistämätöntä. Koska aldehydit ovat haihtuvia aineita, ne eivät kasaannu vartaloosi 

pitkäksi aikaa, mutta silmien, hengitysteiden ja nenän ärsytystä voi ilmaantua. 

Aldehydit voivat myös pahentaa astma- ja muita hengitystieinfektioiden oireita. 

Little Stars sisäilmaa puhdistava maali estää tämän varastoimalla haitallisia aldehydejä 

itsessään 5 vuoden ajan. Yhdessä Eurofins Certified Gold Air Comfort sertifikaatin 

kanssa, tämä maali täyttää myös ISO 16000 standardin. Tämä standardi määrittää 

emissioiden määrän haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC) huoneenilmassa kuten 

rakennusmateriaaleissa ja sisustustuotteissa. Tätä standardia on käytetty apuna 

formaldehydien vapautumisen mittaamiseen sisätiloissa.

Mitä aldehydit ovat?

Faktaa:

1 litra maalia levitettynä luo 
kapasiteetin aina 200 000m³ 
saakka formaldehydivapaata tilaa 
elinkaarensa aikana formaldehy-
din pitoisuuden ollessa keski-
määrin 12µm/m³. Nämä tulokset 
perustuvat standardikerrospak-
suuteen (9m²/l per kerros).

Värit: Taika
huilu

Värit: Lentävä matto
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Värit: Merenneito



Kaluste- ja lelumaali
250ml & 750ml

Kunnosta ja tuunaa lastenkalusteita ja leluja tällä 

erittäin kestävällä, pestävällä, pehmeältä 

tuntuvalta Rust-Oleumin mattapintaisella maalilla. 

Erinomaisen tarttuvuuden ansiosta maalia voidaan 

käyttää myös ilman pohjamaalia tai hiontaa. Huolellisesti valitun värivalikoiman 

ja kolmen eri pintavaihtoehdon (matta, helmiäinen ja metallihohto) ansiosta on 

tämä huonekalu- ja lelumaali kirkkaasti toimivin vaihtoehto lastenhuoneen 

kunnostamiseen ja tuunaamiseen.

 

 TOY SAFE -sertifioitu

 Erinomainen peittävyys yhdellä levityksellä

 Useimmille pinnoille ei tarvita pohjamaalia tai hiontaa 

 (pinnan täytyy olla sileä, kuiva ja puhdas) 

 Soveltuu erinomaisesti vanhan maalin ja lakan päälle

 Levitä tuote telalla tai siveltimellä

 Vain sisäkäyttöön

Värit: Kultakruunu

Värit: Kultakruunu

Jääpalatsi

Taikaputous

Joutsenlampi

Keijukaisen siivet

PiparkakkutaloLentävä matto

Kultakutri

Lumottu metsä

Lohikäärmeen liekkiKurpitsavaunu

Ruusupeti

Mystinen linnaHaltijavuori

Punahilkka

Lootuksen kukka

Merenneito

Matta

Kurpitsa

Tikkukaramelli

Kultakruunu

Kristallipallo

Paratiisipuutarha Tinasotilas

Metallic

Helmiäishohde
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DIY
UNIIKKI VAUVAN 
HOITOPÖYTÄ - 
MUODONMUUTOS

MITÄ TARVITSET?
Rust-Oleum Little Stars 

 Kaluste- ja lelumaali Matta, 
Mystinen linna  

 Rust-Oleum Little Stars 
Kaluste - ja lelumaali Matta, 
Jääpalatsi

Rust-Oleum Little Stars 
Kaluste - ja lelumaali 
Metallihohto, Kultakruunu.

Keinokuitusivellin

Lyijykynä

Teippiä

Rust-Oleum Little Stars 
Kaluste ja lelumaalilla saat 
lastenhuoneen jokaiselle 
huonekalulle, onpa kyseessä sitten 
käytetty, rakas perintökalu tai 
massatuotanto, uuden, modernin ja 
omaa makuasi miellyttävän ilmeen.

TOTEUTUS

1.1. Little Stars Huonekalu- ja lelumaalilla 
saat taiottua käden käänteessä vanhasta 
tai uudesta huonekalusta uniikin 
katseenkääntäjän. Maali soveltuu 
useimmille pinnoille ilman pohjamaalia tai 
hiontaa. Varmistat vain, että pinta on sileä, 
kuiva ja puhdas, jonka jälkeen voit ryhtyä 
heti maalaushommiin.

2.2. Valitse Rust-Oleum Little Stars Kaluste- 
ja lelumaali Jääpalatsi ja kaada maali 
maalikaukaloon. Luodaksesi pestyn 
vaikutelman tulee sinun ohentaa 
kalustemaalia riittävällä vesimäärällä ja 
sekoittaa huolellisesti. Tämän jälkeen voit 
maalata pintaa siveltimellä, kunnes saat 
haluamasi lopputuloksen. Anna kuivua 
hyvin.

3.3. Piirrä haluamasi kuvio lyijykynällä 
kuivuneeseen maalipintaan. 
Mielikuvituksellasi ei ole rajoja, joten 
vaihtoehdot ovat loputtomat. Teippaa 
itse valitsemasi reunat teipillä, jotta saat 
kauniin suoran kuvion maalattavaksi. 
Voit jättää kaapin laatikot paikalleen 
maalaamisen ajaksi.

4.4. Maalaa nyt rajaamasi alueet haluamasi 
värisellä Rust-Oleum Kaluste- ja 
lelumaalilla. Anna kokonaisuuden kuivua 
hyvin. Me käytimme tässä Jääpalatsin, 
Mystisen linnan ja Metallihohtoisen 
Kultakruunun sekoitusta.

5.5. Voit poistaa teipin, kunhan maalipinta on 
kosketuskuiva. Uniikki huonekalusi on 
valmis säteilemään!



Neon
150ml (spray) – 125ml

Vanhempana haluat luoda lapsillesi rauhallisen keitaan. 

Haluat kuitenkin myös ympäröidä lapsesi luovilla, leikkisillä ja 

seikkailuhenkisillä elementeillä. Rust-Oleum Little Stars Neon 

auttaa sinua luomaan lastenhuoneeseen tai leikkihuoneeseen 

valoisan ja leikkisän vaikutelman. Tämä maali on erittäin kirkas, 

laadukas ja nopeasti kuivuva, sekä sitä voidaan käyttää useimmille pinnoille sisätiloissa. 

Täydellinen valinta halutessasi luoda vielä muutamia katseenkääntäjiä ja samalla 

stimuloida lastesi luovuutta. 

 Kuivuu nopeasti

 Saatavana 4:ssä kirkkaassa neon sävyssä

 Vain sisäkäyttöön

Vârit: Lentävä lohikäärme 

Vârit: Auringon säde

Tanssiva kukka Lentävä lohikäärme Auringon säde Mystinen liekki

Little Stars Glow In The Dark:ia voidaan käyttää niin 

seiniin, kattoon kuin muihinkin kohteisiin, kuten esimerkiksi 

valokatkaisimiin ja koristeisiin. Maali paljastaa todellisen 

puolensa ja värinsä ladattuaan valoa (luonnonvalo ja 

keinovalo). Kun maalattu kohde siirretään pimeään, 

alkaa maali hehkumaan.  

Sopii täydellisesti valaisemaan koristeita, jotta lapset 

pystyvät nukahtamaan rauhallisesti pienen valon palaessa.  

VINKKI

Sopii täydellisesti Halloween-asuihin, 

koristeisiin, varusteisiin, askarteluun jne.

Glow In The Dark
400 ml (spray) - 250 ml 

Kuupöly Valtameri*

Vârit: K
uupöly

* Saatavana ainoastaan spraymaalina
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Glitter magic
400 ml (spray) - 250ml

Little Stars Glitter magic tekee lastenhuoneeseen tai leikkihuoneeseen 

kimaltavan wow-efektin. Glitter magic maalilla saat luotua loistavan 

kiillon pintoihin, ja siksi se soveltuukin erinomaisesti antamaan 

loppusilauksen lastenkalusteisiin ja -varusteisiin. Glittermaali on 

helppo levittää aiemmin maalatulle pinnalle antamaan 

säihkyvää peitettä suuren glitterhiukkastiheyden ansiosta.

Leikkisä efekti, joka kutkuttaa lapsesi mielikuvitusta. 

Suosittelemme käyttämään Glitter magic lakkaa takaamaan 

glitterhiukkasten pidemmän säilymisen spraymaalissa. 

Tämä takaa pitkäaikaisen säihkyvän ja kimaltavan efektin.

 Luo useammassa kerroksessa hohtavan peittävän glitterviimeistelyn

 Suuri glitterhiukkastiheys

 Vain sisäkäyttöön

 Glitter magic spraymaalin viimeistelyyn on suositeltavaa käyttää    

 Glitter magic lakkaa

Vârit: Taikalamppu

Vârit: Yksisarvisen k
imallus

Kiiltävä haarniska Taikalamppu Yksisarvisen kimallus Taikaloitsu Lohikäärmeen muna Tähtisädetikku* Kuiskaava haltija* Tanssikenkä*
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Värit: Liitut
aulumaali Lohikää

rmeen muna 

& Kaluste & Lelumaali Jääpalatsi

Liitutaulumaali
400 ml (spray) - 250ml & 750ml

Little Stars liitutaulumaali on voimakas, kulutuksenkestävä 

viimeistely, joka mahdollistaa kirjoittamista ja pesemistä 

kestävän liitutaulun luomiseen lukuisille alustamateriaaleille, 

mukaan luettuna puu, seinät, metalli ja lasi. Sopii täydellisesti 

suurelle tai pienelle pinta-alalle, johon lapsenne voi antaa 

luovuutensa kukkia vapaasti.  

 Luo pinnasta käyttökelpoisen liitutaulun. 

 Puhdistetaan saippualla ja vedellä.

 Helppo puhdistaa.

 Vain sisäkäyttöön.
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Magneettinen liitutaulumaali
250ml & 750ml

Little Stars Magneettinen liitutaulumaali on voimakas, 

kulutuksenkestävä viimeistely, joka mahdollistaa luomaan 

kirjoittamista ja pesemistä kestävän liitutaulun, jonka 

pintaan myös magneetit tarttuvat. Sopii täydellisesti 

stimuloimaan lapsienne leikkisyyttä ja aktiivisuutta.

 Vain sisäkäyttöön

 Soveltuu lukuisille alustamateriaaleille, 

 kuten puulle, seinille, metallille, 

 muureihin, kipsille jne

 Puhdistetaan saippualla ja vedellä

 Helppo puhdistaa

 Vaatii 3 kerrosta

Vârit: Little Stars Magneettinen Liitutaulumaali Taikamagneetti - Sisäilmaa puhdistava Seinämaali Joutsenlampi - Keijukaisen siivet - Mystinen linna

VINKKI

Hiomalla pintaa varovasti 

uudelleen ennen viimeisen 

maalikerroksen levittämistä, 

saat voimakkaamman 

magneettisen kiinnityksen!

Magneettinen Liitutaulumaali Taikamagneetti
Taikamagneetti

Valkotaulumaali
500ml

Tämän Little Stars Valkotaulumaalin sileä ja kova 

viimeistely luo ainutlaatuisen ja pestävän pinnan. Pinnan 

kuivuttua voit käyttää tavallisia taulutusseja piirtämiseen 

sekä kirjoittamiseen, ja tämän jälkeen pyyhkiä pinnan puhtaaksi. 

Maalin levittäminen on yksinkertaista ja lähes hajutonta, joten sitä 

voidaan käyttää turvallisesti ja miellyttävästi sisätiloissa.

 Luo kuivan pestävän pinnan lukuisille alusmateriaaleille 

 Yksi kerros riittää

 Vain sisäkäyttöön

 2-komponenttimaali

Lumihiutale
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Pienessä Ihmemaassa, jossa lapset leikkivät ja villit kukat kukkivat, 

loistaa iltaisin värikäs sateenkaari taivaalla.

Sen upeat värit piristävät tummaa taivasta, ja kaikilla Little Starseilla on tapana 

tulla lähemmäksi nauttimaan tästä hetkestä.

Mutta tänä erityisenä päivänä värjäytyy sateenkaari mustavalkoiseksi. 

Little Starsit katsoivat pelokkaina toisiinsa, kukaan ei tiennyt mitä tapahtui.

Suuri paniikki valtasi koko kaupungin. 

Edes kuningas ei tiennyt mitä tehdä, ei vaikka hän oli 

viisas ja pohti asiaa koko päivän.

5 urheaa Little Starsia keksivät idean, ja pohtivat, että ratkaisu 

tähän ongelmaan piilee ehkä purkissa.

He matkasivat yhdessä Ihmemaan tehtaalle ja ostivat kaikki värikkäät 

maalit, joita vielä oli saatavilla.

Tämä sopi täydellisesti heidän loistavaan suunnitelmaansa.

Satuhetki 

Väritön 
sateenkaari



He hyppäsivät hevostensa selkään ja ratsastivat empimättä 

kohti kukkuloita.

He eivät pysähtyneet, kunnes he löysivät sateenkaaren 

alun vanhan kultaisen myllyn luota.

He näkivät muutamia tummia pilviä ja leijuvaa tuhkaa ilmassa. 

“Mitä täällä tapahtuu”, kysyivät he toisiltansa syvään huokaisten.

Yhtäkkiä kultaisen myllyn takaa nousi esiin upea sateenkaarilohikäärme, 

jolla oli pitkä häntä.

Se oli aivan valtavan suuri ja sillä oli oranssi parta.

Se yski ja roiski ja niisti kylmettyneitä tulisäteitä maahan.

Vanhuuttaan se ei meinannut pysyä enää pystyssäkään.  

“Little Stars, mikä tuo teidät tänne?” kysyi vanha lohikäärme.

“Kuningas on pyytänyt meitä tuomaan sateenkaaren takaisin, 

se on tehtävämme”.

“Pelkään, ettei se tule onnistumaan, sillä tunnen itseni hyvin sairaaksi”, 

sanoi lohikäärme nojaten vanhaa pyökkiä vasten.

“Pelkään, ettei siihen ole ratkaisua, ellei käytetä taikaloitsua”.

“Ei huolta”, sanoivat Little Starsit, “me keksimme kyllä ratkaisun,

 mutta olisi todella hienoa, jos voisit auttaa meitä”.

He kiipesivät lohikäärmeen selkään ja maalasivat kaikista 

värikkäimmän sateenkaaren mitä on ikinä ollut. Siitä lähtien on 

Pienen Ihmemaan taivaalla loistanut maailman 

upein sateenkaari kaikissa väreissä ja tätä kauniimpaa sateenkaarta 

ei ole kukaan aikaisemmin nähnyt.

LOPPU



Väritä minut!



S
A
R
ST

Leikkejä

Katso tarkasti kirjaimia. 

Minkä sanan voit muodostaa?

..........................................................................................................

Kuinka monta 

väriä löydät tästä 

sateenkaaresta?

..........................................................................................................

Vastaus: 6

Paul ja Emma haluavat 

pelata pelin. Voitko 

huolehtia siitä, että 

he löytävät toisensa 

tässä labyrintissä?

Vastaus: stars.



www.rustoleumdiy.com

#makeityours
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Rust-Oleum Europe - N.V. Martin Mathys S.A. 
Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium
www.rustoleumdiy.com - info@rustoleumdiy.com 
Tel. +32 (0) 13 460 200 - Fax +32 (0) 13 460 201

Maahantuoja: Colornova Oy
Minkkikatu 1-3, 04430 Järvenpää 
www.rustoleum.fi - info@colornova.fi 
Tel. 010-321 0540

www.littlestars.fi


