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LAKKA JULKISIVUJEN HUOLTOMAALAUS TYÖOHJE

Alusta
Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan riittävän hyvä huoltomaalaukselle.
Mahdollisten betonikorjausten tulee olla kovettunut ja kuivunut vähintään 1 vrk. Maalattavat
pinnat on puhdistettava huolellisesti. Huoltomaalauksessa huonokuntoinen vanha maali tai
pinnoite poistetaan esim. kuumapainepesulla tai vesihiekkapuhalluksella. Vaurioitunut tai
epätasainen betoni- tai rappauspinta paikataan ja tasoitetaan Lakka korjauslaasteilla ennen
maalausta. Maalaukselle riittävän hyvän pinnan tarkistaa kohteen valvoja, tarvittaessa mate-
riaalitoimittajan kanssa.

Pohjustus
Tarvittaessa pohjustus suoritetaan Lakka Silikonihartsipohjusteella. Pohjustetta voidaan
ohentaa vedellä 20-30%. Voimakkaasti imevät alustat pohjustetaan kahteen kertaan ns. mär-
kää märälle menetelmällä. Pohjustus tehdään siveltimellä, telaamalla tai ruiskuttamalla.

Maalaus
Kohteessa, ennen työn aloittamista on tarkistettava, että maalin sävy on tilatun mukainen ja
reklamoitava mahdollisesta sävyerosta heti materiaalitoimittajalle. Lakka Silikonihartsimaali
voidaan sävyttää lukuisiin eri sävyihin. Värikartoissa esitetyt värimallit voivat teknisistä syistä
poiketa todellisista väreistä ja halutun värisävyn varmistamiseksi on tehtävä koepinta, joka
tarvittaessa hyväksytetään tilaajan edustajalla. Tasaisen värisävyn saavuttamiseksi tilataan
samaa sävytyserää riittävä määrä ja tehdään mahdolliset työsaumat esim. rakennuksen
nurkkiin tai liikuntasaumojen kohdalle. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat
suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois
työn aikana ja sen jälkeen. Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman läm-
pötilan oltava yli +5°C vähintään 3vrk pinnoittamisesta. Suositeltavin työskentely sää on läm-
pötilan ollessa +10...+20°C.Pinnoitusta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella
tulee välttää. Huom! Maalin täytyy kuivua kovettuakseen ja tarttuakseen alustaan, joten sa-
teisena ja kylmänä syksynä on maalaustyöt lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkaskautta.

Astian sisältö sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Maalia voidaan tarvittaessa ohentaa
ensimmäisessä maalikerroksessa enintään 10% vedellä ja toisessa kerroksessa enintään
5%. Maalaus suoritetaan kahtena kerroksena, pohjustukseen riittää yleensä yksi käsittely.

Maali levitetään siveltimellä, telalla tai maaliruiskulla ohuina peittävinä kerroksina. Kuivumis-
aika maalauskertojen välillä on n. 12 tuntia normaaliolosuhteissa (+20°C). Työvälineet ja
maaliroiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä.
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Käyttökohteet
Soveltuu sementtirappausten, korjauslaastien ja yleensä betonipintojen maalaamiseen. Voi-
daan käyttää myös aikaisemmin orgaanisilla pinnoitteilla maalattujen betonijulkisivujen huol-
tomaalaukseen. Huoltomaalauksessa maalauksen kestävyys on riippuvainen aikaisemman
pinnoituksen ja betonialustan kunnosta.

Huolto
Pinnoitettu alue voidaan maalata uudelleen Lakka Silikonihartsimaalilla.


