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 MATpassion  
Chalk Paint - efektimaali 

 
 

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA. 
YLEISIÄ OHJEITA 
Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. 

Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. 

Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. 

Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. 

Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. 

Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille. 
 

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset 
MATmotion SUPREME - sisustusmaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, 

MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen 

viimeistelyyn. LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345. 

 

Asentamisen kaksi perusvaihetta: 1. POHJUSTUS > 2. EFEKTIMAALAUS > 3. SUOJAKÄSITTELY (vaihtoehtoinen) 

 

1. POHJUSTUS 

 
Käsittelemättömälle puupinnalle pohjustusta ei välttämättä tarvitse. 
Maalatut puupinnat vaativat tapauskohtaisesti pohjusteen. Maalatut ja lakatut 

pinnat pitää aina hioa karheaksi jotta maali tarttuu pintaan paremmin. Tanniiniset 

puupinnat tulee käsitellä erikoispohjusteella (kysy lisää asiakaspalvelusta). 
 

MATmotion PRIMER - pohjamaali (valkoinen tai sävytettynä) 

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. 

Sekoita tuote aina hyvin ennen käyttöä. Ohenna 25 - 30% vedellä. Sekoita tuote uudestaan. 
 

Levitä pohjamaali siveltimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla. Tee yksi tai useampi kerros. 

Suosittelemme kahta kerrosta. Anna kuivua kerrosten välissä 4 tuntia. 

Anna kuivua vähintään 4 tuntia ennen pintamaalin asentamista. 

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. 

 

 

 

2. EFEKTIMAALAUS (puupinnalle) 
 

Sekoita MATpassion - efektimaali aina hyvin ennen käyttöä. 

Maali on vesiohenteinen. Ohenna efektimaali 30 % vedellä. 
 

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit 

keskenään, jotta värisävy on yhtenäinen. (Mallikuvan sävy: 19058) 
 

Maalaa 1. kerros siveltimellä puun syiden mukaisesti. 

Maali on kosketuskuiva noin 60 min jälkeen ja päälle maalattavissa noin 4 tunnin kuluttua. 

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen  
 

Anna kuivua maalin kokonaan. 

Hio kuivunutta maalipintaa kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 240/320 ). 

Poista hiontapöly huolellisesti. 
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Ohenna valkoinen (Bianco) MATpassion - efektimaali 30 % vedellä. 

Maalaa siveltimellä 2. kerros valkoista efektimaalia puun syiden suuntaisesti. 

 

 

 

 

 

 

Maalaa 2. kerros lähes peittäen 1. kerroksen sävy. Jätä kuitenkin jonkin verran näkyviin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kun 2. kerros efektimaalia on kuivunut kokonaan, hio pintaa hiekkapaperilla (karkeus 

80/100). Tarkoituksena on kuluttaa efektimaalipintaa siten että allaoleva tummempi sävy 

tulee osittain näkyviin. 

 

 

 

 

 

Poista hiontapöly huolellisesti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. SUOJAKÄSITTELY (vaihtoehtoinen) 
 

Kun MATpassion - efektimaali on kuivunut kokonaan (24 - 48 tuntia), voi pinnan viimeistellä suoja-aineella.  

 

Vaihtoehto 1 - CERA WAX -suojavaha 

Suojavaha asennetaan yleensä sienihiertimellä. Ohenna suojavaha puhtaalla vedellä 

suhteella 1:1. Levitä suojavahaa pyörivin liikkein, ohut tasainen kerros, koko pinnalle. 

Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. 

Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen 

asentamista. Saatavilla myös efektivahoja, joissa hohtoa ja kimalletta! 

Vinkki: Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty / vaaka-alueina! 

 

Kysy lisävaihtoehtoja käyttökohtaiseen suojaukseen asiakaspalvelusta. 

 

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää 
sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole 

valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.  

 


