
   
 
 

 
 

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER 

 
 

Jatkokäsittelyohjeet 
TEKNOL 1410 puunsuoja 
TEKNOL 1881 /2881/3881 pohjamaali 
TEKNOL 1888 kuultava pohjamaali 
NORDICA EKO 3330-03 pintamaali 
NORDICA EKO 3330-12 kuultava pintamaali  
NORDICA EKO 3330-13 /-17 kastomaali 
 
 

 
TEKNOL 1410 on vesiohenteinen puunsuoja, joka sisältää lahon-, sinistymisen- ja homeen- 
estoaineita. Tuotteella käsitellyt ulkokäyttöön tulevat hirsipinnat tulee käsitellä mahdollisimman 
pian pigmentoidulla pintakäsittelyaineella.  
 
Jatkokäsittely hirsipinnoille voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (levitys 1–2 kertaa) 
 
• WOODEX AQUA CLASSIC Kuullote  
• WOODEX CLASSIC Kuullote (liuotinohenteinen)  
• VISA Peittosuoja (puolihimmeä). Ensimmäisellä kerralla ohennus 5-10 % vedellä.  
• VISA PREMIUM Peittosuoja (kiiltävä) Ensimmäisellä kerralla ohennus 5-10 % vedellä.  
 
 
TEKNOL 1881, TEKNOL 2881 ja TEKNOL 3881 ovat vesiohenteisia, alkydiperustaisia pohja-
maaleja ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teolliseen pohjamaalaukseen. Tuotteet sisäl-
tävät puun sinistymistä ja homehtumista estäviä aineita sekä UV-valolta suojaavia pigmenttejä. 
Pohjamaalit suojaavat puuta rakennusaikana ja antavat hyvän tartunnan pintamaalille.  
 
Pintamaalaus tulee tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä. Ennen 
maalausta sinkitsemättömät naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan FERREX ruos-
teenestomaalilla.  
 
Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (1–2 kertaa)  
 
• NORDICA EKO Talomaali (kiiltävä)  
• NORDICA MATT Talomaali (täyshimmeä)  
• VISA Peittosuoja (puolihimmeä)  
• VISA PREMIUM Peittosuoja (kiiltävä)  
• WINTOL Öljymaali (puolikiiltävä, liuotinohenteinen)  
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Tuotteita voidaan ohentaa 10–20 % vedellä (vesiohenteiset tuotteet) tai TEKNOSOLV 1621:llä 
(liuotinohenteiset tuotteet).  
 
 
TEKNOL 1888 on ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien alkydi-akryyliperustainen, kuultava 
pohjamaali. Se sisältää puun sinistymistä ja homehtumista estäviä aineita ja siten suojaa puuta 
rakennusaikana. Pintamaalaus tulee tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana 
kesänä.  
 
Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (levitys 1–2 kertaa)  
 
• WOODEX AQUA CLASSIC Kuullote (uusin versio, lanseerattu 2018) 
• WOODEX IW Erikoiskuullote (puolihimmeä)  
 
 
NORDICA EKO 3330-03 on vesiohenteinen akrylaattiperustainen ulkomaali ulkoverhouslauto-
jen ja puutaloelementtien teolliseen väli- ja pintamaalaukseen. Maalattu puupinta on valmiin nä-
köinen ja vaatii vain yhden pintamaalauskerran rakennuspaikalla.  
 
Tuote suojaa puuta kunnes lopullinen maalaus rakennusvaiheiden jälkeen on mahdollista. Val-
miiksi maalaus tulee tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.  
 
Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (1–2 kertaa)  
 
• NORDICA EKO Talomaali (kiiltävä)  
• NORDICA MATT (himmeä) 
• AKRYLIN Talomaali (puolihimmeä)  
 
 
NORDICA EKO 3330-12 on kuultava vesiohenteinen, akrylaattipohjainen maali ulkoverhous- 
lautojen, puutarhakalusteiden, aitojen ym. ulkoelementtien pintamaalaukseen. Ennen tuotteen 
käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kysei-
seen kohteeseen.  
 
Tuote soveltuu vain teolliseen käyttöön. NORDICA EKO 3330-12 pintamaalin säänkestävyys on 
erinomainen ja se korostaa puun luonnollista pintakuviointia. 
 
Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (levitys 1–2 kertaa)  
 
• WOODEX AQUA CLASSIC Kuullote (uusin versio, lanseerattu 2018) 
• WOODEX IW Erikoiskuullote (puolihimmeä)  
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NORDICA EKO 3330-13/-17 ovat akrylaattiperustaisia kastomaaleja. Niitä voidaan käyttää esi-
merkiksi aitaelementtien kastomaalaukseen. Tuotteet suojaavat puuta kunnes lopullinen pinta-
maalaus suoritetaan rakennuspaikalla. 
 
 Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (1-2 kertaa)  
 
• NORDICA EKO Talomaali (kiiltävä)  
• NORDICA MATT Talomaali (himmeä)  
• AKRYLIN Talomaali (puolihimmeä)  
 
 
Mikäli yllä mainittujen tuotteiden jatkokäsittelyyn käytetään muita kuin lueteltuja maaleja, tulee 
niiden soveltuvuus käyttökohteeseen varmistaa maalinvalmistajalta. 
 


