
MAALARIN POHJUSTE MAALARIN GRUNDNING
Vesiohenteinen väritön pohjuste ulkokäyttöön. Imeytyy puupintaan hyvin ja 
kuivuu nopeasti, vähentäen veden imeytymistä. Sisältää myös homeen- ja 
lahonestoaineita, jotka suojaavat pintakäsittelyä. Muodostaa käsiteltävälle 
pinnalle hyvän pohjan ja tarttuvuuden varsinaista pintakäsittelyä varten. 
Ei sävytettävissä.
Käyttökohteet: Ulkoseinät (hirsipinnat, sahatut ja höylätyt puupinnat), räystäs-
laudat, ulko-ovet, ikkunanpuitteet, terassit, aidat jne. Uusille ja käsittelemättömille 
tai aikaisemmin puunsuojatuille kuluneille puupinnoille. Soveltuu erinomaisesti 
kaikkien Värimylly ulkomaalituotteiden pohjusteeksi. Ei sovi kalvoa 
muodostaneen puunsuojan tai maalin päälle. Ei sisäkäyttöön.
Esikäsittely | Käyttöohjeet: Käsiteltävät pinnat puhdistetaan kaikesta liasta, 
irtoavasta aineksesta ja pölystä käyttämällä teräs- tai juuriharjaa. Mahdollisesti 
harmaantunut sekä nukkainen puun pintakerros kaavitaan pois ja pinta harjataan. 
Homeiset ja sammaloituneet pinnat on pestävä homeenpoistoaineella. 
Käytettävä suojakäsineitä. Uudet puupinnat ovat syytä käsitellä mahdollisimman 
pian. Suositellaan jälkikäsittelyä väripigmenttiä sisältävällä kuullotteella, lakalla 
tai maalilla.
Työolosuhteet: Käsiteltävän puupinnan tulee olla kiinteä, puhdas ja kuiva, puun 
kosteus alle 18 %. Ilman, pohjusteen ja maalattavan pinnan lämpötila on oltava 
yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. 
Maalaustyö: Käytettävä suojakäsineitä. Värimylly Pohjuste on sekoitettava 
hyvin ennen käyttöä. Maalataan siveltimellä, ruiskulla tai kastamalla. Vältettävä 
ruiskutussumun hengittämistä. Levitys kahteen kertaan antaa paremman suojan. 
Puun päätypinnat ja saumakohdat on käsiteltävä erityisen huolellisesti. 
Mahdollinen ylimääräinen pohjuste on pyyhittävä pinnalta pois kahden 
tunnin kuivumisen jälkeen.
Kuivumisaika: Kosketuskuiva 1 h kuluttua ja seuraava käsittely/päälle 
maalattavissa seuraavana päivänä (+20 °C, RH 50 %). Kuivuminen hidastuu 
kylmässä tai kosteassa.
Riittoisuus: Karkeat pinnat 4–7 m2/l, sileät pinnat 7–10 m2/l
Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan lämpimällä saippualiuoksella ja huuhdellaan 
runsaalla vedellä. Kädet pestään tauolle mentäessä sekä työn päätyttyä. 
Varastointi: Ei saa jäätyä, varastoidaan mieluiten +10 °C – +25 °C. 
Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. 
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön 
eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava vaarallisen jätteen 
keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.
Maalaustuoteryhmä: 132
Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia ja propikonatsolia. Voi aiheuttaa 
allergisen reaktion. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavai-
kutuksia vesiympäristössä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä 
ruiskutussumun hengittämistä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Käytettävä sopivaa 
suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Sisältää 2-(2-butoksietoksi)etanolia. 
EU:n VOC raja-arvo (kat. A/f) on 130 g/l (2010). 
Värimylly Maalarin Pohjuste sisältää VOC enintään 60 g/l.
SUOJELTAVA PAKKASELTA

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi
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Vattenburen färglös grundning för utomhus bruk. Sugs väl in i träytan och 
torkar snabbt samt reducerar vattenabsorption. Innehåller ämnen som skyddar 
ytbehandlingen mot mögel och röta. Bildar en mycket bra grund och fäste för 
den egentliga ytbehandlingen. Ej nyanserbar.
Användningsområden: Väggar utomhus (stock, sågade och hyvlade träytor), 
foderbräden, ytterdörrar, fönsterkarmar, terrasser, staket osv. Används på nytt/
obehandlat trä eller slitna ytor som tidigare behandlats med träskydd. Lämpar 
sig mycket bra som grundning för Värimylly utomhusprodukter. Passar inte 
ovanpå träskydd som bildat en film eller ovanpå målfärg. Ej heller för inomhus 
bruk eller växthus.
Förbehandling | Bruksanvisning: Rengör noggrant ytorna som ska behandlas; 
avlägsna smuts, lossnande partiklar och damm med stål- eller rotborste. 
Eventuellt gråträ skrapas bort och ytan borstas. Mögliga ochmossbevuxna ytor 
måste tvättas med mögelborttagningsmedel. Använd skyddshandskar. Nya 
träytor bör behandlas så fort som möjligt. Efterbehandling rekommenderas 
göras med lasyr, lack eller målfärg som innehåller färgpigment.
Arbetsförhållanden: Träytan ska vara fast, ren och torr innan behandlingen, 
träets fukthalt under 18 %. Ytan som ska målas, grundningen samt luftens 
temperatur måste vara över +5 °C och relativa luftfuktigheten under 80 %.
Arbetsanvisning: Använd skyddshandskar. Blanda Värimylly Grundning väl före 
användning. Måla med pensel, spruta eller doppa föremålet. Undvik inandning 
av sprutdimma. Behandling två gånger, med torktid emellan, skyddar bättre. 
Behandla träets ändytor samt fogar extra noggrant. Eventuell överbliven 
grundning bör torkas bort från ytan efter två timmars torktid. 
Torktid: Beröringstorr efter 1 h, övermålningsbar/följande applicering efter ett 
dygn (vid +20 °C, RH 50 %). Torktiden förlängs om det är fuktigt eller kyligt.
Åtgång: Grova ytor 4–7 m2/l, släta ytor 7–10 m2/l
Rengöring: Arbetsredskapen tvättas med varm tvållösning och sköljs ordentligt 
med vatten. Händerna tvättas vid pauser och efter avslutat arbete. 
Lagring: Förvaras frostfritt, bästa lagringstemperaturen +10 °C – +25 °C. 
Påbörjad eller dåligt stängd förpackning klarar inte långvarig lagring.
Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får inte tömmas i avlopp, vattendrag 
eller jordmån. Överbliven produkt skall föras till en insamlingsplats för farliga 
avfall. Väl tömda, torra burkar bör återvinnas eller föras till avstjälpningsplatsen. 
Färgproduktkgrupp: 132
Innehåller 3-jodi-2-propynylbutylkarbamat och propikonatsol. 
Kan ge upphov till allergisk reaktion. Skadligt för 
vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. Förvaras oåtkomligt för 
barn. Undvik inandning av sprutdimma. Töm ej i avloppet. 
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. 
Sörj för god ventilation. Kan ge allergi vid hudkontakt. 
Innehåller 2-(2-butoxietoxi)etanol. 
EU:s VOC gränsvärde (kat. A/f) är 130 g/l (år 2010). 
Värimylly Maalarin Grundning innehåller 
VOC maximalt 60 g/l.
SKYDDAS MOT KÖLD

Väritön/Färglös 2,7 L
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