
 

 

 
 

 

Piirrä & Pyyhi -maali   300+120 ml = 4 m² 

Kirkas, kaksikomponenttinen lakka-aine piirtoalustan toteuttamiseen. 

KÄYTTÖ: 

Soveltuu erinomaisesti sekä vanhoille että uusille maalatuille seinä- ja kalustepinnoille. Tuotetta ei 
suositella käytettäväksi käsittelemättömille pinnoille, kuten puupuhtaat alustat. 

KÄYTTÖOHJEET: 

A. Valmistelut  

Pinnan täytyy olla kuiva, tasainen, puhdas rasvoista ja läpitunkevista aineista (vesi, nikotiini, tms.) Tuote 
voidaan levittää täyshimmeille maalipinnoille. Puolihimmeät ja kiiltävät pinnat on hiottava hiomatyynyllä 
himmeiksi. 

Alustan kolhut, naarmut ja kuopat tasoitetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella. Tasoitettujen kohtien 
kuivuttua, ne hiotaan ja maalataan yhteneväisiksi muun pinnan kanssa. 

Rajaa käsiteltävä alue maalarinteipillä. 

B. Levitys 

Lisää G2 -purkki G1 -purkkiin ja sekoita sekoitustikulla hitaasti ja yhtäjaksoisesti 2 minuutin ajan. Käsittely 
tulee tehdä 45 minuutin sisällä, jonka jälkeen seos on käyttökelvoton.  

Kaada seos maalauslaatikkoon. Kostuta maalaustela läpikotaisin ja liikuta telaa edestakaisin siten, että seos 
leviää tasaisesti koko telaan.  

Tuote tulee levittää käsiteltävälle pinnalle tasaisesti. Tee levitys pystypinnoilla alhaalta ylöspäin estääksesi 
tuotteen valumisen. Käsittelemättömiksi jääneet paikat tulee korjata pinnan viimeistelyvetojen yhteydessä. 
Levitetty tuote pintakuivaa nopeasti ja käsittely tulee tehdä 15 minuutin sisällä. 

Tuuleta käsiteltävä tila ennen ja jälkeen käsittelyn. 

Maalarinteippi tulee poistaa joko välittömästi tai minimissään 6 tunnin kuivumisen jälkeen. Teipin 
poistaminen 15 minuutin jälkeen vahingoittaa käsittelyä. Tarpeen mukaan teipit voi leikata auki 
tapettiveistä apuna käyttäen. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Tuote on märkänä vaalean maitomainen. Kuivuttuaan tuote on kirkas. Läpikuivuminen vie noin 3 tuntia. 
Pinnan kuivuminen Piirrä & Pyyhi -käyttökuntoon vie 7 päivää. 

C. Käyttö 

Käytä pinnalla suositeltua valkotaulutussia (Whiteboard marker). Pyyhi piirrokset suositellulla 
valkotaulupyyhkimellä. Uudenlaista tussia käytettäessä, kokeile aina ensin tussin toimivuutta alueen 
reunalle. 

Puhdista pinta säännöllisesti kostealla kankaalla tai teholiinalla. Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai 
kankaita. 

OMINAISUUDET: 

Luo helposti maalatulle alustalle piirtoalusta. Seinä ja kalustepinnat. Kirkas, kaksikomponenttinen, 
vesiohenteinen, mietohajuinen lakka/seos. Kertakäsittely. 7 päivän kuivuminen. Käytä pinnalla suositeltua 
valkotaulutussia.  

ANNOSTELU: 

300+120 ml purkilla käsittelet noin 4 m² alueen kertaalleen. Suuremman alueen käsittely heikentää 
selkeästi tuotteen toimivuutta. 

SÄILYTYS: 

Viileässä, kuivassa ja suojassa pakkaselta. Säilyy avaamattomana 4 vuotta valmistuspäivämäärästä. Anna 
lopputuotteen kuivua purkkiin ja hävitä virallisten säännösten mukaan. 

Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti. Säilytettävä lasten 
ulottumattomissa. Lue aina käyttöohjeet ennen käyttöä.  

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: sokeva@sokeva.fi tai puh. 020 775 6921 

VALMISTUSMAA: Turkki  

MYYNTI JA MARKKINOINTI: Sokeva Oy-Finland sokeva@sokeva.fi
  

Tässä tiedotteessa annetut tiedot annetaan laboratoriokokeiden ja käytännön tietojen perusteella 
parhaimpaan tietämykseen perustuen. Tuotetta käytetään usein valvomattomissa olosuhteissa, jonka takia 
emme voi taata kuin itse tuotteen laadun. Pidätämme oikeuden muuttaa ilmoitettuja tietoja ilman 
ennakkoilmoitusta. 


