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CHALKY FINISH LATTIAMAALI 

 

Värisävyjä 3: Chalk White, Winter Grey, Anthracite 

 

KESTÄVÄ, TASAINEN MATTA LOPPUTULOS. IDEAALI PUU- JA BETONIPINNOILLE SEKÄ AIEMMIN 

MAALATUILLE JA LAKATUILLE PINNOILLE. 

 

Kunnosta ja uudista kotisi lattiat Rust-Oleum® Chalky Finish Lattiamaalilla. Koristeellinen ja suojaava, kovaa 

kulutusta kestävä vesiohenteinen maali kestää iskut eikä naarmuunnu. Lisää inspiraatioita ja käyttövinkkejä 

sivulla www.rustoleumdiy.com ja www.colornova.fi  

 

• Vesiohenteinen ja lähes hajuton. 
• Erittäin kestävä, sileä mattapinta. 

• Runsaspigmenttinen. 
• Poikkeuksellisen riittoisaa. 
• Voidaan levittää vanhan maalin ja lakan päälle. 
• Sopii puulattialle ja betonilattialle. 
 

Valmistelut: Parhaan tuloksen saat, kun varmistat, että pinta on puhdas eikä siinä ole vahaa eikä öljyä. Jos 

vahaa on, puhdista pinta perusteellisesti lakkabensiinillä. Käsittelemätön puu sekä aiemmin maalattu tai 

lakattu pinta kannattaa hioa ennen maalausta. Varmista, että uusi betoni on ehjä, täysin kuivunut ja ettei 

siinä ole pintavirheitä. 
 

Käyttö: Käytä lämpötilassa +10–30°C. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Tuotetta voi sivellä tai telata. Jos käytät 

sivellintä, sivele tasaisesti ja puun syiden suuntaisesti. Jos telaat, käytä lyhytnukkaista mohairtelaa. Kahta 

kerrosta suositellaan. 

 

Riittoisuus: jopa 14m²/ litra / kerros. Riittoisuus voi vaihdella menetelmän, käyttömäärän ja pinnan 

huokoisuuden mukaan. 

 

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 1 tunnissa. Sivele tarvittaessa toinen kerros 4 tunnin kuluttua. Odota 

vuorokausi ennen huoneen käyttöönottoa. Täysi kovuus saavutetaan viikossa - älä pese lattiaa tänä aikana.  
 

Työvälineiden puhdistus: Poista maali välineistä mahdollisimman hyvin ennen pesua vedellä. Älä tyhjennä 

viemäriin äläkä vesistöön. Joillakin paikallisviranomaisilla on vastaanottopisteitä pinnoitejätteille. 

 

Rajoitukset: Ei käytetä suoraan metallille. Tuote ei peitä tahroja. Pohjamaalaa sopivalla peittävällä 

pohjamaalilla pinnat, joilla tahrat tai oksankohdat voivat haitata. Jos et ole varma yhteensopivuudesta, 

testaa näkymättömään kohtaan ennen maalausta. Ei suositella ulkokäyttöön tai säännöllisesti veden kanssa 

kosketuksiin joutuviin paikkoihin, kuten kylpyhuoneisiin, eikä kovaan kulutukseen, kuten autotallin lattiaan. 

Ei suositella kaakeleille eikä laminaatille. Pakkauksessa oleva värisävy on viitteellinen, tarkista lopputulos 

jälleenmyyjäsi aidosta värikartasta. 
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