
Vinkki! 
VAlitse seinÄlle 

rohkeasti astetta 
tummempi sävy, 

jos haluat 
sen erottuvan.

VINKKEJÄ JA OHJEITA 

SISÄ- 
MAALAUKSEEN
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paneeliseinät
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ja	kylmien	
sisätilojen	
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Levytetyt sisäseinät 
Laadukkaat Ilves	 Seinämaali	 ja	 Ilves	 Remonttimaali	 ovat 
pesunkestäviä, himmeitä sisämaaleja. Himmeä seinämaali 
tuo rauhallisen vaikutelman, eivätkä pinnan pienet epätasai-
suudet näy yhtä helposti kuin kiiltävällä pinnalla. Molemmista 
maaleista löytyy valkoisen lisäksi yksi valmissävy maalarin-
valkea, joka on hieman beigeen taittava valkoisen sävy.

Tapettiseinät
Tapetin päällemaalaus onnistuu	 Ilves	 Tapettimaalilla, jos 
tapetti on ehjä ja hyvin kiinni alustassaan. Kokeile tapetin 
pysyvyyttä kastelemalla sitä vedellä pieneltä alueelta. Maala-
uksen aikana tapettiin saattaa nousta pieniä ilmakuplia, jotka 
yleensä painuvat takaisin, kun maali on kuivunut. Kohoku-
vioisten tapettien kuviot eivät peity Ilves	 Tapettimaalilla, 
vaan maali peittää ainoastaan alla olevan värin.

Hirsiseinät
Hirsiseinien sisäpinnoille soveltuu kuultovalkoinen Ilves	
Hirsi-	ja	Paneelivaha, joka antaa kauniin kuultavan sävyn ja 
hengittävän pinnan. Hirsien sisäpuoliseen suojaukseen voi 
käyttää myös hengittävää Ilves	 Saunavahaa. Sitä on saa-
tavissa eri sävyissä ja mahdollista myös sävyttää kuultavan 
värikartan sävyihin.

Vahat ovat kuultavia sävyjä, joten jos haluat peittävämmän 
sävyn, on pinta käsiteltävä kahteen tai kolmeen kertaan 
toivotusta sävystä riippuen. Tämä koskee varsinkin sellaista 
tilannetta, jossa pohjana on tummunut tai kellastunut puu. 
Hirsiseiniin ei suositella tavallista seinämaalia, koska hirsi-
seinä vaatii normaalia hengittävämmän pinnan.
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Paneeliseinät
Lakattu puupaneeli on haastava maalauskohde, eikä nor-
maali seinä- tai remonttimaali sovellu siihen. Puupuhtaille tai 
lakatuille paneeleille on kehitetty oma kestävämpi tuote Ilves	
Paneelimaali. Vanha lakkapinta kannattaa hioa himmeäksi 
ennen maalausta, mikä parantaa maalin tarttumiskykyä.

Jos paneeli ei kaipaa maalia, puupuhtaiden paneeleiden 
lakkaamiseen soveltuu Ilves	Paneelilakka, jota voi sävyttää 
kuultaviin sävyihin. Paneelien suojaukseen voi käyttää myös	
Ilves	Saunavahaa. Sitä on saatavissa eri sävyissä ja mahdol-
lista myös sävyttää kuultavan värikartan sävyihin.

Vahat ovat kuultavia sävyjä, joten jos haluat peittävämmän 
sävyn, on pinta käsiteltävä kahteen tai kolmeen kertaan 
toivotusta sävystä riippuen. Tämä koskee varsinkin sellaista 
tilannetta, jossa pohjana on tummunut tai kellastunut puu. 

Saunatilojen paneeliseinät
Ilves	 Saunavaha on saunatilojen seinien, kattojen ja lau-
teiden suojaukseen sopiva monipuolinen tuote. Tuotetta 
on saatavilla valmissävyinä sekä kirkkaana. Kirkasta Ilves	
Saunavahaa on mahdollista sävyttää kuultavan sävykartan 
sävyihin sävytyspisteessä. Valmissävyjä ovat musta, valkoi-
nen, ruskea ja kelonharmaa. Ilves	Saunavahalla saa aikaan 
kuultavan pinnan. Useampi käsittelykerta tekee sävystä peit-
tävämmän.

Kosteiden ja kylmien 
sisätilojen maalaus
Kodinhoitohuoneet, WC:t, kylmät eteiset ja autotallit tarvit-
sevat erikoismaalin. Ilves	Kostean	tilan	maali antaa lujan ja 
kestävän pinnan ja soveltuu edellä mainittuihin sisätiloihin. 
Kostean tilan maali on homesuojattu. Ei sovellu suihkutilaan.

Kun maalaat seiniä, suojaa nurkat ja reunat maalarinteipillä tai maalaa varovasti pensselillä tai 
rajaimella. Tällöin paksu tela ei sotke kattoa tai viereistä seinää. Seinän suurta pintaa maalatessa 
kannattaa käyttää telaa ja siihen soveltuvaa kaukaloa, johon maalia kaadetaan. Kasta tela maaliin 
rullaamalla. Tasoita maalin määrä rullaamalla telaa maalikaukalon ylemmässä osassa. Telassa 
saa olla melko runsaasti maalia. Telaa ensin maalia seinään lyhyemmin vedoin ja viimeistele pinta 
pitkin vedoin ylhäältä alaspäin. 

Jos käytät eri väristä maalia kuin mitä pohja on, 
kannattaa maalata pinta kahteen kertaan. Välissä 
maalin on annettava kuivua purkin ohjeen mukaan.

Jos käytät maalarinteippiä, teippi kannattaa poistaa 
heti maalauksen jälkeen ennen maalin kuivumista, 
jolloin se irtoaa helposti.


