Asennusohjeet ammattilaisille
Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras
mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille.
Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite
https://www.youtube.com/watch?v=blCHaBM0J9A
Valmistajan suositus seinän pohjatöiden viimeistelyyn:
https://www.youtube.com/watch?v=OUxt_DQlSR8

Uusi kipsilevyseinä

1) Täytä saumat saumatasoitteella –
https://www.youtube.com/watch?v=_iz50VVB2k
2) Hio saumat ja varmista, että pohja on tasainen.
3) Maalaa ensimmäinen kerros Smart Wall Paint Pohjamaalilla, jota on
ohennettu 15% vedellä. Käytä vaahtomuovitelaa.
4) Täytä ja/tai korjaa pienetkin epätasaisuudet ja hio pinta kevyesti.
5) Maalaa vaahtomuovitelalla 2 kerrosta Smart Wall Paint Pohjamaalilla,
jota on ohennettu 15% vedellä. Hio kevyesti maalauskertojen välissä.
6) Hio viimeinen kerros erittäin hienolla hiomapaperilla ja poista pölyt.
7) Varmista että seinä on tasainen ja sileä kokeilemalla kädellä pintaa.
8) Odota 24 tuntia. Maalaa Smart Wall Paint tussitaulumaali.
9) Saadaksesi aikaan parhaan lopputuloksen, käytä vaahtomuovitelaa.
10) Huomio: jos käytät tavallista mohairtelaa, poista nukka ja nöyhtä
telasta ja aloita maalaaminen kohdasta, joka jää vähimmälle käytölle

telasta mahdollisesti irtoavan aineksen vuoksi. Jos käytät lyhytkarvaista
mohairtelaa, käy pinta kauttaaltaan läpi vaahtomuovitelalla.
11) Poista teipit ja suojaukset maalin ollessa vielä märkää.
12) Kerro asiakkaalle, että odottaa 7 päivää ennen pinnan ottamista
käyttöön. Pinta elää ja paranee vielä 28 päivää, jolloin pinta suositellaan
pitämään puhtaana. Tussin jäljet suositellaan pyyhittävän heti käytön
jälkeen. Voimakkaita pesuaineita ei suositella käytettäväksi 28
ensimmäisen päivän aikana.

Vanha kipsilevyseinä (maalattu)

1) Poista irtonainen ja huonoksi mennyt maali.
2) Paikkaa kolot kitillä.
3) https://www.youtube.com/watch?v=OUxt_DQlSR8
4) Hio tasaiseksi ja poista pölyt.
5) Maalaa ensimmäinen kerros Smart Wall Paint Pohjamaalilla, jota on
ohennettu 15% vedellä. Käytä vaahtomuovitelaa.
6) Täytä ja/tai korjaa pienetkin epätasaisuudet ja hio pinta kevyesti.
7) Maalaa 2 kerrosta Smart Wall Paint Pohjamaalilla, jota on ohennettu
15% vedellä. Käytä vaahtomuovitelaa. Hio kevyesti maalauskertojen
välissä.
8) Hio viimeinen kerros erittäin hienolla hiomapaperilla ja poista pölyt.
9) Varmista että seinä on tasainen ja sileä kokeilemalla kädellä pintaa.
10) Odota 24 tuntia. Maalaa Smart Wall Paint tussitaulumaali.
11) Saadaksesi aikaan parhaan lopputuloksen, käytä vaahtomuovitelaa.

12) Huomio: jos käytät tavallista mohairtelaa, poista nukka ja nöyhtä
telasta ja aloita maalaaminen kohdasta, joka jää vähimmälle käytölle
telasta mahdollisesti irtoavan aineksen vuoksi. Jos käytät lyhytkarvaista
mohairtelaa, käy pinta kauttaaltaan läpi vaahtomuovitelalla.
13) Poista teipit ja suojaukset maalin ollessa vielä märkää.
14) Kerro asiakkaalle, että odottaa 7 päivää ennen pinnan ottamista
käyttöön. Pinta elää ja paranee vielä 28 päivää, jolloin pinta suositellaan
pitämään puhtaana. Tussin jäljet suositellaan pyyhittävän heti käytön
jälkeen. Voimakkaita pesuaineita ei suositella käytettävän 28
ensimmäisen päivän aikana.

Muuratut seinät

1) Poista irtonainen ja huonoksi mennyt aines, maali tai tapetti.
2) Tasoita pinta tasoitteella, hio ja toista kunnes pinta on tasainen.
3) 
https://www.youtube.com/watch?v=OUxt_DQlSR8
4) Maalaa 2 kerrosta Smart Wall Paint Pohjamaalilla, jota on ohennettu
15% vedellä. Käytä vaahtomuovitelaa. Hio kevyesti maalauskertojen
välissä.
5) Hio viimeinen kerros erittäin hienolla hiomapaperilla ja poista pölyt.
6) Varmista että seinä on tasainen ja sileä kokeilemalla kädellä pintaa.
7) Odota 24 tuntia. Maalaa Smart Wall Paint tussitaulumaali.
8) Saadaksesi aikaan parhaan lopputuloksen, käytä vaahtomuovitelaa.
9) Huomio: jos käytät tavallista mohairtelaa, poista nukka ja nöyhtä
telasta ja aloita maalaaminen kohdasta, joka jää vähimmälle käytölle

telasta mahdollisesti irtoavan aineksen vuoksi. Jos käytät lyhytkarvaista
mohairtelaa, käy pinta kauttaaltaan läpi vaahtomuovitelalla.
10) Poista teipit ja suojaukset maalin ollessa märkää.
11) Kerro asiakkaalle, että odottaa 7 päivää ennen kuin ottaa pinnan
käyttöön. Pinta elää ja paranee vielä 28 päivää, jolloin pinta suositellaan
pitämään puhtaana. Tussin jäljet suositellaan pyyhittävän käytön jälkeen.
Voimakkaita pesuaineita ei suositella käytettävän 28 ensimmäisen
päivän aikana.

Smart Wall Paint Läpinäkyvä
Varmista että maalattava pinta on tasainen, sileä ja että pohjatyöt on
tehty asianmukaisesti.
1) Maalaa valitsemallasi vesiliukoisella värillä pintaan. H
uomioi väriä
valitessa, että jotkin värit, kuten keltainen ja punainen saattavat tarvita
useamman kerroksen maalia jotta väristä tulee riittävän vahva eikä alle
jäänyt pinta kuulla läpi.
2) Suosittelemme alle jätettävän maalin olevan täyskiiltävää tai kiiltävää.
Muussa tapauksessa suosittelemme Smart Wall Paint Läpinäkyvää
Pohjamaalia.
3) Smart Wall Paint Läpinäkyvä Tussitaulumaali on kiiltävä, joten seiniä
maalatessa suosittelemme maalaamaan koko seinän, jotta näkyvää eroa
maalatun ja maalaamattoman pinnan välille ei synny.
4) Käytä Smart Wall Paint Läpinäkyvää Pohjamaalia jos epäilet pinnan
olevan huokoinen tai epätasainen.
5) Anna viimeisimmän kerroksen kuivua 24 tuntia ennen Smart Wall
Paint Läpinäkyvällä Tussitaulumaalilla maalaamista.

Smart Wall Paint Pohjamaali
1) Smart Wall Paint pohjamaalit ovat korkealaatuisia vesipohjaisia
pohjamaaleja, joita voit jatkaa 1015% vedellä saavuttaaksesi tasaisen ja
sileän pinnan.
2) Käytä vaahtomuovitelaa.
3) Täytä epätasaiset kohdat paikkausaineella, hio tasaiseksi, poista pölyt
ja ylimaalaa.
4) Hio jokaisen maalauskerroksen välissä kevyesti ja viimeinen kerros
käyttäen erityisen hienoa hiomapaperia.
5) Jätä viimeinen pohjamaalikerros kuivumaan 24 tunniksi ennen kuin
maalaat Smart Wall Paint Tussitaulumaalia.
Vinkkejä asennukseen
 Käytä vaahtomuovitelaa  ne saattavat olla vaikeampia käyttää, mutta
niistä ei irtoa nukkaa, karvoja tai muuta vastaavaa maalatessa.
 Vaihtoehtoisesti käytä lyhytnukkaista mohair tai mikrokuitutelaa josta
ei irtoa karvoja tai nukkaa ja viimeistele pinta lopuksi vaahtomuovitelalla.
 Jos käytät mohair tai mikrokuitutelaa, aloita esimerkiksi lattian rajasta
tai muusta kohtaa, jotta telasta mahdollisesti irtoavat karvat ja nukka
jäävät kohtaan jota käytetään vähiten.
 Poista maalarinteipit ja muut suojaukset ennen kun Smart Wall Paint
kuivahtaa, jotta maalipinta ei repeydy teippejä ja suojauksia
poistettaessa. Jos se ei ole mahdollista, leikkaa tarkasti maalatun alueen
reunoja pitkin terävällä veitsellä.
 Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen maalaa Smart Wall Paint
Tussitaulumaalin alle vähintään kaksi kerrosta pohjamaalia ja hio
hienolla hiomapaperilla.

 Ohenna pohjamaalia vedellä n. 15% ja käytä maalaamiseen
vaahtomuovitelaa.
 Maalatessasi metallia, hio pinta ennen pohjamaalia, poista pölyt ja
pohjamaalaa.
 Maalatessasi lasia Smart Wall Paint Läpinäkyvällä Tussitaulumaalilla,
älä käytä pohjamaalia. Huomio, että lasista ei näy enää selkeästi läpi
Smart Wall Paintilla maalaamisen jälkeen.
 Maalatessasi lasia Smart Wall Paint Valkoisella Tussitaulumaalilla,
käytä valkoista vesipohjaista pohjamaalia.

