Hieman tietoja Vintro Paintista
Vintro Paint Limited -tuotemerkki syntyi maaliin ja väriin kohdistuvasta
intohimosta, asiantuntemuksesta ja tiedosta. Tarjoamme täyden
valikoiman maalituotteita, jotka on valmistettu korkeimpien
laatustandardien mukaan ja joilla on uskollinen asiakaskunta.
Maalitehtaamme on tuottanut pinnoitteita lähes 100 vuoden ajan ja sen
vanhimmat maalikoostumukset ovat peräisin vuodesta 1771. Tämä rikas
historia ja perinne antaa meille yli 200 vuoden kokemuksen maalien
muodostamisesta, minkä ansiosta maalimme on viimeistelty ja kehitetty
korkeimpien laatuvaatimusten mukaisiksi.

250 vuoden
ajan värejä
Kaikki maalimme sisältävät runsaasti pigmenttiä, mikä antaa niille
uskomattoman värisyvyyden sekä paksun ja kermaisen koostumuksen.
Tämän ansiosta niiden laatu on ylivertaista, peittävyys poikkeuksellisen
hyvää ja kestävyys ylivoimaista. Me käytämme ainoastaan kaikkein
korkealaatuisimpia raaka-aineita ja pigmenttejä, ja jokainen
tuottamamme maalierä testataan varmistamaan, että se täyttää korkeat
standardimme värin, kestävyyden ja laadun suhteen.

Laaja valikoimamme sisältää huolellisesti valittuja värejä, joiden
hienovaraiset pohjasävyt tuovat esiin minkä tahansa huonekalun tai
tilan parhaat puolet. Jokainen väri on jalostettu kuukausia kestävän
värikehitystyön aikana hyödyntämällä historiallisia, yli 350 000 värin
väriarkistojamme. ne ovat yhdistelmä klassista ja nykyaikaista tyyliä, joka
sopii sekä moderneihin että vanhanaikaisiin koteihin.
Kaikki maalimme ovat vesipohjaisia, ne sisältävät vain vähän tai
minimaalisesti VOC-yhdisteitä ja ovat lähes hajuttomia. Vesipohjaiset
maalit ovat paljon parempia sinulle, kodillesi ja ympäristölle. Niiden
on testeissä todettu täyttävän standardin BS EN 71-3:2013 (leikkikaluja
koskevat turvamääräykset) ja ne ovat täysin turvallisia lasten
leikkihuoneiden, makuuhuoneiden ja huonekalujen sisustukseen.
Vintro-tuotteet valmistetaan Englannissa ja niitä myy nopeasti kasvava
maalierikoismyymälöiden verkostomme
kaikkialla Euroopassa ja Iso-Britanniassa.

Antiikki, mahonki & tammi. Useammat vanhat puuhuonekalut tarvitsevat
ennen maalausta vain puhdistuksen. Huonekalussa voi kuitenkin olla tanniinia,
maalia tai vanhoja jälkiä, jotka saattavat näkyä Vintro liituvärin ensimmäisen
kerroksen läpi, mikä muodostaa pinnalle läpikuultavan tahran. Kyseisiä
tahroja voi välttää käyttämällä Vintro Extreme Lacquer (erikoislakka) joka on
levitettävä koko huonekalun pinnalle ennen maalausta Vintro liituvärillä. Lakan
on annettava kuivua 24 tuntia ennen seuraavan maalikerroksen levittämistä.
Kyseistä menetelmää voi käyttää myös uusien puuesineiden oksakohtien
peittämiseen ja tahrojen peittämiseen välikatossa, seinillä tai lattioilla. .

Mitä voi maalata
Vintro liituvärillä?
Melamiinilla tai viilulla päällystetyt huonekalut. Puhdistettuja,
melamiinilla tai viilulla päällystettyjä huonekaluja voi maalata ilman muita
valmisteluja. Tarkista, ettei villu ole vahingoittunut ja täytä reiät ennen
maalausta puukitillä.
Päällystämätön puu tai seinät. Vintro liituväri tekee puusta kauniin
näköisen. Suosittelemme ensimmäisessä kerroksessa tarpeen mukaan
laimentamaan maali vedellä 50:50(maali:vesi). Jos oksakohdasta erittyy
mahlaa, suosittelemme ennen maalausta käsittelemään ne Vintro Extreme
Lacquer (erikoislakalla). Kuivumisen jälkeen käytä Vintro liituväriä halutun
tuloksen saavuttamiseen.
Verhoilun maalaus. Kodeissa on useampia erilaisia tuoleja ruokahuoneen
tuoleista samettisiin tai ikääntyneisiin nahkaistuimiin, jotka odottavat uuden
ulkonäön antamista kankaalle. Helpoin tapa siihen on Vintro liituvärin
käyttö. Kyseessä voi olla brokadi, sametti, puuvilla, nahka, vinyyli tai villa
– levitysmenetelmä on aina sama. Kuitenkin on otettava huomioon, että
tuolin kankaan maalaukseen kuluu pari päivää, ja kyseessä ei ole nopea
prosessi. Kankaan tekstuuri muuttuu, koska menetelmä eroaa tavanomaisesta
maalauksesta. Kangas tulee jäykemmäksi ja vahauksen jälkeen sen ulkonäkö
muistuttaa nahkaesineitä. Vaha tekee maalatusta kankaasta pehmeän ja
joustavan ja samanaikaisesti suojaa sitä. Kun kankaalla on vahva kuvio, se
saattaa osittain näkyä maalin läpi ja lisätä sille ainutlaatuisuutta.
Tarkista ensiksi, että tuoli on puhdas ja poista imurilla kaikki pölyt. Kaada
Vintro liituväri astiaan ja lisää vettä 30:70 (maali:vesi). Ensimmäiset kaksi
kerrosta on kuitenkin melkein vetiset ja levittäminen on työlästä. Kangasta
maalatessa on paras lisätä maalikerroksia asteittain antaen maalin
kuivua ennen uuden kerroksen levittämistä ja käsitellä levitettyä kerrosta
hiomapaperilla. Älä levitä ylimääräisen paksua maalikerrosta, johon saattaa
kuivumisen aikana muodostua rakoja.

Levitä ensimmäinen kerros tasaisesti kankaaseen. Kun levität maalin samettiin tai
karvakankaaseen, tarkista, että levität värin niin, että karvat eivät ole pystyasennossa.
Anna kuivua lämpimässä huoneessa vähintään 24 tuntia. Ensimmäinen kerros
muistuttaa kalkittua kangasta, älä ole pettynyt. Ennen toisen kerroksen levittämistä
käsittele pintaa kevyesti hienolla hiomapaperilla. Maalipöly poistetaan imurilla.
Käsittely hiomapaperilla suojaa kangasta ylimääräiseltä jäykistymiseltä ja vähentää
rakojen muodostumisen vaaraa. Levitä kankaaseen tasaisesti toinen maalikerros
30:70 (maali:vesi). Anna taas kuivua lämpimässä huoneessa 24 tuntia ja käsittele
kuivana kevyesti hiomapaperilla. Kolmannen kerroksen levittämiseen valmista liuos
(maali:vesi)ja levitä tasaisesti kankaaseen. Anna taas kuivua lämpimässä huoneessa
24 tuntia, käsittele kuivana kevyesti hiomapaperilla ja poista pölyt. Vahvakuvioisen
tai tummanvärisen kankaan tapauksessa tarvitaan joskus yli kolme kerrosta ja neljäs
maalikerros 50:50 (maali:vesi) saattaa riittää. Kun olet pintaan tyytyväinen, anna
huonekalun kuivua ja levitä ohut kerros Vintro vahaa käyttämällä nukkaamatonta
pyyhettä. Kun vaha on imeytynyt pintaan, kiillota pinta. Suositellaan levittämään
kaksi kerrosta Vintro vahaa – toinen kerros voi olla tumma vaha, joka muuttaa tuolin
ulkonäön, jos haluat että tuoli näyttää antiikilta.
Kankaan värjäys maaliin kastamalla. Kyseessä on nopea ja helppo tapa
värjätä kangasta niin, että se sopii sisustuksen kanssa ja menetelmä toimii erittäin hyvin
luonnonkuiduille kuten pellava ja puuvilla. Valmista liuos, sekoita 30ml Vintro liituväriä
1l lämpimään veteen. Sekoita väriä huolellisesti. Kasta kangas liuokseen niin, että
se on kokonaan värillä peitetty ja liikuta kangasta, jotta väri leviäisi siihen tasaisesti.
Kun olet varma, että kokonainen kangas on värjätty, poista se liuoksesta. Purista
ylimääräinen neste hienosti pois ja kuivata kangas kuivaimessa tai silitä kangasta
pyykkinarulla kuivattamisen jälkeen. Kuumuus edistää värin imeytymistä kankaaseen
ja kankaan voi pestä kylmällä vedellä. Kun kangas on kuivunut, näet, että sen väri
on vaihtunut. Kun haluat intensiivistä sävyä, toista värjäysprosessi samankaltaisella
liuoksella.
Metalli. Useampia metallitavaroita tai koriste-esineitä voi maalata Vintro liituvärillä.
Ensiksi esine on puhdistettava maalipesulla. Kun haluat poistaa ruosteen, voit tehdä
sen helposti teräsvillan ja soodan vesiliuoksen avulla. Nyt voit maalata ja käsitellä
esineen halutulla tavalla.
Lasi, posliini & savi. Lasisten kynttilänjalkojen, vanhojen lasimaljakkojen,
kukkaruukkujen, koristeiden, koristelautasten tai kuppien maalaus on edullinen ja
helppo tapa sisustuksen uudistamiseen. Ennen maalausta puhdista pinta maalipesulla,
kun pinta on rasvainen. Lasin maalaus on myös helppoa; koska maali on levitetty
kiiltävälle pinnalle, kuluu kuivumiseen enemmän aikaa. Kuivumisen jälkeen saat
käsitellä esineen halutulla tavalla. Useampien esineiden kohdalla kuten esimerkiksi
lasiset kaapit tai pöytien lasit on ilmeisesti parempi maalata ensiksi esineen takapuoli
ja aina on muistettava, että kuviot, koristeet ja tekstit on käsiteltävä ylösalaisin,
erityisesti silloin kun esineellä on kirjoitettua tekstiä. Kun teet lasia maalatessa
virheen, on helppo poistaa maali. Vaikka posliini- ja saviesineet saattavat kiiltää, voi
sellaisia esineitä maalata heti ilman erillistä valmistelua ja käsitellä vahalla tai lakalla.
Jokapäiväisesti käytettäviä kuppeja ja lautasia ei ole suositeltava maalata.
Muovi. Muoviset tuolit, pöydät, koristeet, kukkaruukut ja kehykset ovat vain muutamia
esimerkkejä suhteellisen edullisista esineistä, joille Vintro liituvärillä voi antaa uuden
ja ainutlaatuisen ulkonäön. Ennen maalausta puhdista pinta maalipesulla ja levitä
maali pinnalle ja käsittele esinettä Vintro lakalla tai vahalla riippuen siitä, onko esine
tarkoitettu sisä- tai ulkokäyttöön.

Vintro Chalk Paint sisältää runsaasti pigmenttiä, mikä
antaa sille uskomattoman värisyvyyden sekä paksun ja
kermaisen koostumuksen. Se tarjoaa ylivertaisen laadun,
poikkeuksellisen peittävyyden ja kestävyyden. Maalimme
ominaisuudet tarkoittavat, että ne peittävät lähes minkä
tahansa pinnan vaivattomasti ilman esivalmisteluja.
Voidaan käyttää uudistamaan ja päivittämään vanhempia
huonekaluja tai yksilöimään uusia huonekaluja.
Täydellinen pintatekstuurin lisäämiseen seiniin.
Vintro Chalk Pain on saatavana 56 huolellisesti valittuna
värinä, jotka ovat keskenään täysin yhteensopivia, mikä
tarkoittaa, että niitä voidaan sekoittaa toistensa kanssa
luomaan omia ainutlaatuisia värejä ja efektejä.

Vintro Chalk Paint
Vintro Chalk Paintilla on EN71-3-sertifiointi – tämä
tarkoittaa, että Vintro Chalk Paint on täysin turvallista
käyttää lasten huoneissa ja huonekaluissa.

Koot: 		
Käyttökohteet:

Käyttötapa: 		
Riittoisuus: 		
Kiiltotaso: 		
VOC %: 		
Kuivumisajat:
Puhdistus: 		

Saatavana 1 l/125 ml purkeissa.
Huonekalujen, metallin, muovin, 		
kankaiden, nahan, tiilen, kiven, puun,
lasin, seinien koristemaalaus.
Sivellin/tela/ruisku.
noin 19,5 m ²/1 l.
Mattapinta – 2,5 %.
Alin mahdollinen.
Kosketuskuiva 1 tunti. Päällemaalaus
2 tuntia.
Pölyjen pyyhkiminen. Käytetystä 		
viimeistelytuotteesta riippuen pinnasta
tulee pyyhittävä/pestävä

• Vesipohjainen
• Poikkeuksellisen korkea pigmenttipitoisuus tarkoittaa
verratonta peittävyyttä ja helppokäyttöisyyttä.
• Alin mahdollinen VOC-pitoisuuden ekologinen luokitus.
• Hyvin himmeä – mattapinta.
• Ympäristöystävällinen
• Nopeasti kuivuva. •Erinomainen värin kestävyys

Supreme Matt Emulsion sisältää runsaasti pigmenttiä, mikä
antaa sille uskomattoman värisyvyyden sekä paksun ja
kermaisen koostumuksen. Se tarjoaa ylivertaisen laadun,
poikkeuksellisen peittävyyden ja kestävyyden.
Täydellistä värin lisäämiseen sisäseinille ja -katoille.
Voidaan käyttää huonekaluissa Vintro Primerin päällä.
Saatavana valikoimana kauniita värejä, katso sävyt
värikartasta.

Vintro Supreme
Emulsion
Suppreme Matt Emulsion on EN71-3-sertifioitu – tämä
tarkoittaa, että se on täysin turvallista käyttää lasten
huoneissa ja huonekaluissa.

Koot: 		
2,5 l/30 ml.
Käyttökohteet: Käytetään sisäseinissä ja -katoissa.
Käyttötapa:
tela/sivellin/ruisku.
Riittoisuus:
37,5 m²/2,5 l.
Kiiltotaso:
Mattapinta – 3 % kiilto.
VOC %:
Alin mahdollinen.
Kuivumisajat:
Kosketuskuiva 1 tunti. Päällemaalaus
		4 tuntia.
Puhdistus:
Pestävä.
Ohennin:
Useimmissa tapauksissa tuote ei kaipaa
		
ohennusta ennen käyttöä. Jos kuitenkin
		
maalaus tehdään uudelle rapatulle
		
pinnalle, sulje pinta ensin maalilla, 		
		
johon on lisätty 15–25 % (tilavuudesta)
		
puhdasta vettä. Dekantoi aina erilliseen
		
astiaan ennen veden lisäämistä.
• Vesipohjainen.
• Poikkeuksellisen korkea pigmenttipitoisuus tarkoittaa
verratonta peittävyyttä ja helppokäyttöisyyttä.
• Alin mahdollinen VOC-pitoisuuden ekologinen luokitus.
• Ympäristöystävällinen
• Nopeasti kuivuva.
• Erinomainen värin kestävyys.
• Lähes hajuton.
• Sopii juuri rapatuille seinille.

Supreme Eggshell on luja ja kestävä, lähes hajuton
vesipohjainen maali. Saatavana valikoimana eri värejä –
katso sävyt värikartasta.
Kestävä maali, joka sopii kaikille sisäseinille, puu- ja
metalliosille (mukaan lukien lämpöpatterit ja putket) sekä
huonekaluihin. Ihanteellinen kosteille alueille, kuten keittiöt
ja kylpyhuoneet.
Voidaan käyttää huonekaluissa Vintro Primerin päällä.
Saatavana valikoimana kauniita värejä, katso sävyt
värikartasta.

Vintro Supreme
Eggshell
Suppreme Eggshell on EN71-3-sertifioitu – mikä tarkoittaa,
että se on täysin turvallista käyttää lasten huoneissa.
Koot: 		
2,5 I.
Käyttökohteet: Seinät, puu- ja metalliosat.
Käyttötapa:
Sivellin/tela/ruisku.
Riittoisuus:
13 m²/1 l.
Kiiltotaso:
15 % kiilto.
VOC %:
Alin mahdollinen.
Kuivumisajat:
Kosketuskuiva 2–4 tuntia. 		
		
Päällemaalaus 4 tuntia.
Puhdistus:
Täysin pestävä.
Ohennin:
Useimmissa tapauksissa tuote ei kaipaa
		
ohennusta ennen käyttöä. Jos kuitenkin
		
maalaus tehdään uudelle rapatulle
		
pinnalle, sulje pinta ensin maalilla, 		
		
johon on lisätty 15–25 % (tilavuudesta)
		
puhdasta vettä. Dekantoi aina erilliseen
		
astiaan ennen veden lisäämistä
• Vesipohjainen. •Tuote on helppo levittää, myös pään
yläpuolella, koska se on lähes täysin valumaton.
• Erinomaiset kiinnittymisominaisuudet.
• Poikkeuksellisen alhainen VOC-pitoisuus.
• Poikkeuksellisen korkea pigmenttipitoisuus.
• Erinomainen värin kestävyys.
• Lähes hajuton.
• Sopii juuri rapatuille seinille.

Vintro Gloss

Vintro Supreme Gloss on vesipohjainen huippulaadukas
koriste- ja suojakiiltopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen
läpinäkyvyyden ja värin säilymisen.
Kestävä maali korkealla kiiltoasteella sisä- ja ulkotilojen
puu- ja metalliosiin, putkiin ja huonekaluihin.
Saatavana klassisena valkoisena ja mustana.
Koko: 		
Käyttökohteet:
Käyttötapa: 		
Riittoisuus: 		
Kiiltotaso: 		
VOC %: 		
Kuivumisajat:
Puhdistus: 		

1 l.
Sisä- ja ulkotilojen puu- ja metalliosat,
putket ja huonekalut.
sivellin/tela/ruisku.
19,5 m²/1 l.
Kiiltävä. 85 %.
Alin mahdollinen.
Kosketuskuiva 1–2 tuntia. 		
Päällemaalaus 16 tuntia.
Täysin pestävä.

• Lähes hajuton.  
• Vesipohjainen.
• Kulutusta kestävä
• Luja pinta.
• Täysin pestävä.

Vintro Primer

Supreme Primer on valumaton, nopeasti kuivuva primeri
ja pohjamaali. Se peittää hyvin, on lähes tuoksuton ja
kuivuu mattapinnaksi.
Se sopii kaikkialle vesipohjaisten pintamaaliemme
valikoiman kanssa, sisälle tai ulos. Ihanteellinen
käytettäväksi paljailla tai aiemmin maalatuilla pinnoilla.
Vuotamaton ja värjäytymätön.
Koko: 		
Käyttökohteet:
Käyttötapa: 		
Riittoisuus: 		
VOC %: 		
Kuivumisajat:

1 l.
Puu, metalli, sisä-/ulkotilat.
Sivellin/tela/ruisku.
18 m²/1 l.
Alin mahdollinen.
Kosketuskuiva 1–2 tuntia.
Päällemaalaus 2–4 tuntia.

• Lähes hajuton.  
• Vesipohjainen.
• Valumaton.
• Nopeasti kuivuva.

Vintro Metallic

Metallimaaliemme valikoima on suunniteltu erityisesti
antamaan luja ja pitkään kestävä pinta monille eri
pinnoille, antamaan ”vau”-vaikutelma huonekaluihin
tai seiniin.
Voidaan käyttää myös pohjakerroksena Vintro
Chalk Paintin ja kevyesti kulutetun pintakerroksen
alla paljastamaan alla piileviä metallialueita tai
koristepintakerroksena tai, korostamaan listoituksia
ja muita suunnitteludetaljeja. Efektejä voidaan luoda
sapluunoiden, leimojen tai siveltimien avulla.
3 huolellisesti valittua väriä, jotka ehostavat minkä tahansa
projektin: kulta, hopea ja ruusukulta.
Koot:		
Käyttökohteet:
Käyttötapa: 		
Riittoisuus: 		
VOC %:		
Kuivumisajat:
Puhdistus: 		

125 ml/250 ml.
huonekalut, seinät, koristeet, lasi,
puu- ja metalliosat.
sivellin/tela/ruisku.
12 m²/1 l.
Alin mahdollinen.
2 tuntia.
Pyyhittävä.

• Vesipohjainen.
•Lähes hajuton.
•Poikkeuksellisen korkea pigmenttipitoisuus.
•Erinomainen värin kestävyys.
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Vintro Clear Wax ja Vintro Dark Wax ovat sekoitus
luonnollista mehiläisvahaa ja muita luonnonvahoja
luomaan kiiltopinta, joka suojaa mutta samalla antaa
hienon kiillon ja tuntuman kiillotettuna.
Käytettynä Vintro Chalk Paintin päällä Vintro Wax suuojaa
juuri maalatut pinnat ja antaa niille uutta syvyyttä, joka
ikääntyy ajan mittaan.
Käytettynä maalaamattoman puun päällä Vintrovahat suojaavat ja säilyttävät luonnollisesti patinaa ja
täydentävät puun kauneutta.
Saatavana kirkkaana Clear- ja tummana Dark-sävynä
Kirkas vaha voidaan sekoittaa Vintro Chalk Paint- ja Vintro
Metallic -maalien kanssa tuottamaan useita sävyjä.

Vintro-vahat
Koot: 		
Käyttökohteet:

125 ml/400 ml.
lattiat, jalkalistat, huonekalut, paljas ja
maalattu puu/metalli/kivi/muovi/lasi.
Käyttötapa: 		
Nukkaamaton liina/sivellin.
Riittoisuus: 		
Vaihtelee pinnan koostumuksen
ja levitetyn kerroksen paksuuden
mukaan.
Pinta: 		
Voidaan kiillottaa hyvin kiiltäväksi.
Päällemaalausaika: Uusi kerros voidaan levittää 		
välittömästi ensimmäisen kiillotuksen
jälkeen.
Kovettumisaika:
7 päivää.
• Helppo käyttää.
• Nopeasti kuivuva.
• Tehostaa maalaamattoman puun kauneutta.
• Säilyttää maalaamattoman puun luonnollisen patinan.
• Korostaa maalattujen pintojen viimeistelyä.
• Lisää patinaa/vanhentumisefektin maalatuille pinnoille.

Vintro-lakat ovat vesipohjaisia koristepintakerroksia,
jotka ovat kirkkaita ja kellastumattomia. Ne valmistetaan
korkealaatuisimmista ainesosista ja on suunniteltu erityisesti
monitoiminnallisiksi tuotteiksi. Vintro-lakat sinetöivät ja
suojaavat monia erilaisia pintoja, mukaan lukien maalattu
tai maalaamaton puu, ja ne ovat saatavana Matt-, Satin-, ja
Extreme (matta) -pintoina
Vintro Matt Lacquer ja Vintro Satin Lacquer ovat kulutusta
kestäviä, vesipohjaisia, pyyhittäviä ja tarkoitettu ainoastaan
sisäkäyttöön.
Vintro Extreme Lacquer on erittäin kovaa kulutusta kestävä
mattalakka, joka sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön, koska
se on kuivuttuaan vedenpitävää ja pestävää. Tätä
lakkaa voidaan käyttää estämään värjäytymistä seinissä,
sisäkatoissa tai huonekaluissa tai uuden puun oksakohtien
käsittelyliuoksena.
Lakkavalikoimamme on lähes tuoksuton ja lapsiystävällinen.
Niillä on EN71-3-sertifiointi, mikä tarkoittaa, että niitä on
turvallista käyttää lasten huonekaluissa ja leikkikaluissa.
Vintro-lakkoja voidaan käyttää decoupage-liimana sekä
kuvien siirtoaineena.

Vintro Lacquer
Koot: 		
Käyttökohteet:
Käyttötapa: 		
Riittoisuus: 		
		
Kiiltotasot: 		

VOC %: 		
Kuivumisajat:

500 ml.
Laatat, lasi, seinät, lattiat, puu, sisäkatot,
metalli, kivi.
sivellin/tela/ruisku.
Extreme 10 m²/1 l.
Satin/Gloss 12 m²/1 l.
Matt 5 %.
Satin 15 %.
Extreme 5 %.
Alin mahdollinen.
Päällemaalaus: 2 tuntia.
Kovettumisaika 24 tuntia:
Matt & Satin: pyyhittävä.
Extreme: pestävä.

Puhdistus: 		
		
• Lähes hajuton.
• Kuivuu täysin läpinäkyväksi pinnaksi.
• Vesipohjainen.

Olemme työskennelleet sivellinasiantuntijoiden kanssa
tuottaaksemme valikoiman Vintro-siveltimiä, jotka
ovat luotettavia ja joilla saat verrattoman viimeistelyn
maalatuille pinnoillesi. Kaikki Vintro-siveltimet on
valmistettu Iso-Britanniassa korkealaatuisimmista
materiaaleista, jotka säilyttävät muotonsa käytön aikana
ja sen jälkeen. Suosittelemme siveltimien puhdistusta
välittömästi käytön jälkeen miedolla pesuaineella ja
lämpimällä vedellä.
Vintro-vahasiveltimet on tehty puhtaan valkoisista
sianharjaksista, niitä voidaan käyttää levittämään
vahaa huonekaluihin tai maalaamaan kalkkimaalia.
Harjakset on muotoiltu, jotta maali tai vaha pääsee
pieniinkin osiin ja detaljeihin, ja puukahva on suunniteltu
mukavaksi käyttää. Näillä siveltimillä voidaan saada
aikaa teksturoidumpi ja maalaismainen pinta käytettynä
kalkkimaalin kanssa, koska maali levittyy paksummalti, kun
harjakset imevät veden maalista.
Vintron synteettiset siveltimet ovat saatavana pyöreinä
malleina tai litteinä siveltiminä, ja ne on valmistettu
hienoimmista sinisistä synteettisistä säikeistä. Näiden
siveltimien harjakset on suunniteltu takaamaan maalin
levittyminen sileästi ja tasaisesti kaikille pinnoille ja
vähentämään siveltimenjälkien todennäköisyyttä.
Puukahvat on suunniteltu mukaviksi käyttää ja saavuttaa
myös hankalat alueet.

Vintro-siveltimet

Saatavuus:
Sianharjaksesta valmistetut vahasiveltimet: 1½” tai 1”
Pyöreät synteettiset siveltimet: 20 mm tai 25 mm
Litteät synteettiset siveltimet: 1”, 1½”, 2” tai 4”.
Litteä lakkasivellin: 2”.
Huolto:
Pestään saippuavedellä.
Annetaan kuivua tasaisella pinnalla.
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Vintro Chalk Paint
Pikainen ehostus Vintro Chalk Paintilla on nopea ja halpa tapa antaa
välittömästi uusi elämä käytetylle tai vanhalle huonekalulle ja muille kodin
esineille. Sitä voidaan lisäksi käyttää stailaamaan massavalmistettuja
uusia huonekaluja.
Vintro Chalk Paint on mullistava vesipohjainen, valumaton, VOC-yhdisteitä
vähän sisältävä ja monikäyttöinen koristemaali, joka on saatavana 1 litran
ja 125 ml:n purkeissa 56 eri värinä.
Kun avaat Vintro Chalk Paint -purkin, huomaat sen koostumuksen olevan
hyvin paksua ja kermamaista. Nopean sekoituksen jälkeen näet, miten
siitä tulee juoksevampaa ja silloin olet heti valmis maalaamaan.
Inspiraatiota ja vinkkejä: www.vintro.co.uk

Aloittaminen

Huomioitavia asioita ennen maalaamista
Haluatko tehdä dramaattisen vaikutuksen vai jotain hieman
hienovaraisempaa? Haluatko tuoda uutta tyyliä ja väriä huoneeseesi?
Ehkä pidät ajanmukaisesta tyylistä tai jostain hieman romanttisemmasta,
kuten ranskalainen tyyli. Haluatko vanhan ja kuluneen viimeistelyn,
siveltimenvedot vai sileämmän viimeistelyn? Harkitsetko decoupage- tai
sapluunatekniikan käyttöä kohteessasi? Jos haet inspiraatiota, löydät
monentyylisiä ja -värisiä maalattuja huonekaluja ja kodin sisustuksia
Pinterest-, Facebook- ja Instagram-sivuillamme.
Mieti värivalintaasi, onko meillä väri, joka vastaa tyyliäsi, tai aiotko
sekoittaa uuden värin. Kaikki Vintro Chalk Paint -värit ovat täysin
keskenään sekoitettavia, voi aloittaa jostain yksinkertaisesta, kuten jonkin
valkoisemme sekoittaminen kirkkaaseen väriin kauniin pastellisävyn
tuottamiseksi.
Projektisi viimeistelyyn voidaan vaikuttaa valitsemasi maalisudin laadulla.
Vintro valmistaa hienon valikoiman maalisiveltimiä, jotka suunniteltiin
toimimaan kalkkimaaliemme, vahojemme ja lakkojemme kanssa.
Synteettiset Vintro-siveltimet suunniteltiin tasaisempaa maalipintaa varten,
kun taas luonnonkarvaa käyttävät siveltimet antavat teksturoidumman
pinnan. Vintro Chalk Paint voidaan lisäksi levittää minitelalla tai
maaliruiskulla.
Minkä tyyppistä pintakerrosta haluat käyttää? Lakka antaa kestävämmän
ja pestävän pinnan, kun taas vaha antaa taktiilimman= what is taktiili ?
pinnan, joka sallii luonnollisen kulumisen.
Aiotko vaihtaa kahvoja tai nuppeja? Ne voidaan yksinkertaisesti maalata
samalla kalkkimaalilla tai vastavärillä, joka muuttaa täysin niiden ilmeen.

Valmistaudu maalaamaan
Puhdista projektisi kunnolla miedolla maalipesulla pölyn tai mahdollisen
lian poistamiseksi, ja anna sitten kuivua hyvin. Jos et ole varma huonekalun
historiasta, pyyhi se kauttaaltaan vesipohjaisella kirkkaalla spriillä, joka
poistaa kaikki rasvat tai suihkutettavien kiillokkeiden silikonin.
Poista kaikki maalin tai lakan irtonaiset hiutaleet. Jos haluat sileän pinnan,
maalattavan pinnan pitää olla sileä, varmista että kaikki kolhut ja lommot
on täytetty puupakkelilla, ja hio kaikki epätasaiset alueet tarvittaessa
keskikarkealla hiekkapaperilla ennen maalausta.
Jos vaihdat nupit tai kahvat tai et halua maalata niitä, irrota ne, niin kappale
on helpompi maalata. Huonekalua ei tarvitse pohjamaalata tai hioa ennen
Vintro Chalk Paintilla maalausta.
Sileän modernin ilmeen luominen
1. Avaa purkki Vintro Chalk Paintia ja sekoita huolellisesti varmistaaksesi,
että väri ja ainekset jakautuvat tasaisesti.
2. Dekantoi maalia astiaan, ohenna pienellä määrällä vettä ja sekoita
huolellisesti. Vintro Chalk Paint on riittoisaa ja suosittelemme
dekantoimista koko purkin käyttämisen välttämiseksi, kun se jätetään auki
joksikin aikaa. Puhdista purkin reuna ennen sen sulkemista.
3. Käytä litteää synteettistä Vintro-maalisivellintä levittämään maalia tasaisin
vedoin, seuraten puun syitä ja varmistaen, että kaikki kolot ja nurkat
peittyvät. Sileämpi pinta voidaan saavuttaa käyttämällä vähitellen ohuita
Vintro Chalk Paint -maalikerroksia paksujen kerrosten sijaan.
4. Hyvin hienoa hiekkapaperia tai hienoa märkä-/kuivahiekkapaperia
voidaan käyttää maalikerrosten kuivumisen välillä varmistamaan kerrosten
sileys. Muista poistaa kaikki maalipöly ennen maalauksen jatkamista tai
pinnan viimeistelyä.
5. Vaikka Vintro Chalk Paint näyttää kuivuvan hyvin nopeasti
kosketuskuivaksi useimmissa ympäristöissä, on suositeltavaa antaa ainakin
2 tunnin kuivumisaika kerrosten välillä. Maalilta voi kestää jopa 24 tuntia
kuivua täysin.
6. Viimeistele lisäämällä suojaava kerros Vintro Lacquer- tai Vintro Vax
-tuotetta.
Lasinkaltainen kiilto ilman näkyviä siveltimenjälkiä voidaan saada käyttäen
hyvin hienoa märkä-/kuivahiomapaperia, kun viimeinen kerros on kuivunut.
Se voidaan vahata tai lakata tarpeen mukaan, muistaen ensin poistaa kaikki
maalipöly.

Teksturoidun viimeistelyn luominen:
1. Avaa purkki Vintro Chalk Paintia ja sekoita huolellisesti varmistaaksesi,
että väri ja ainekset jakautuvat tasaisesti. Dekantoi sitten astiaan. Puhdista
purkin reuna ennen sen sulkemista.
2. Käytä luonnonkarvasta valmistettua Vintro-vahasivellintä levittämään
maalia paksulti, niin että siveltimenvedot näkyvät, ristiin rastiin kaikkiin
suuntiin pitkien vetojen sijasta.
3. Lisää projektiin kulumia tarpeen mukaan.
4. Suojaa projekti viimeistelemällä Vintro Clear Wax -vahalla, jota voidaan
käyttää sellaisenaan tai Vintro Dark Waxin kanssa, ja anna lisäsyvyyttä
ja patinaa maalatulle kappaleelle, erityisesti vetolaatikoiden reunoissa,
ovissa ja listoissa. Jos haluat kestävämmän viimeistelyn, käytä jotain
Vintro-lakkaa.
Kahdella värillä kerrostaminen
Kahden värin kerrospinnassa levitetään perusväri yhdellä Vintro Chalk
Paintilla ja sitten toinen kerros ensimmäisen kuivuttua, kontrasti- tai vastavärillä.
Tämä voidaan tehdä joko teksturoituna tai sileänä pintana, riippuen ilmeestä,
jonka haluat saavuttaa. Kahden värin kerrostekniikkaa käytetään usein, kun
halutaan kulunut ilme. Pinnan kuluttaminen voidaan tehdä ennen vahausta tai
sen jälkeen, ja siinä käytetään hienoa hiekkapaperia kevyesti huonekalujen
reunojen myötäisesti tai luonnollisesti kuluvilla alueilla näyttämään
ensimmäistä väriä maalin päällyskerroksen läpi.
Kulunut viimeistely
Yleisin tapa kuluttaa tai vanhentaa huonekaluja tai muita esineitä on poistaa
maalin pintakerrosta kevyesti sen kuivuttua, jotta puu tai ensimmäinen
maalikerros, yleensä maalattuna kontrastivärillä, näkyy läpi. Kulutettavia
alueita ovat yleensä luonnollisesti kuluvat alueet, kuten kohotetut alueet, listat,
reunat, nurkat, kahvojen tai laitteiden ympäristö, tuolin käsinojat ja tuolin
pohja tai pöydänjalat ja pöytien reunat tai lipastojen ylätasot.
Hienoa hiekkapaperia voidaan käyttää maalin pintakerroksen hiomiseen.
Mitä enemmän sitä painetaan, sitä enemmän maali kuluu. Karkeamman
hiekkapaperin käyttö saa aikaan raskaamman kulumisen, voimasta
riippumatta.
Kulumisen määrä on henkilökohtainen makuasia ja se on parasta tehdä
hitaasti, tarkastellen välillä työstettävää kappaletta etäältä kokonaisilmeen
arvioimiseksi. Hiekkapaperilla kulutus voidaan tehdä ennen vahausta tai
sen jälkeen. Ennen vahausta tehtävä kulutus tuottaa liidun kaltaista jauhetta,
joka pitää puhdistaa pois ennen huonekalun vahausta tai lakkausta. Jos
kappaletta kulutetaan vahauksen jälkeen, on lisättävä vielä toinen ohut
vahakerros.

Toinen tapa tehdä kulutusefekti on märkäkulutus, jossa kostea liinaa tai
pesusientä käytetään kulumien aiheuttamiseen ja jossa maali pyyhitään pois,
kun se on kuivunut, luomaan hienovaraisempi kulumisefekti ennen vahalla tai
lakalla viimeistelyä.
Sapluunan käyttö
1. Maalaa pohjakerros Vintro Chalk Paintilla ja anna kuivua hyvin.
2. Valitse sapluuna ja käytä joko heikon tarttumapinnan luovaa
sapluunaspraytä tai maalarinteippiä pitämään sitä paikallaan.
3. Ota pieni määrä Vintro Chalk Paintia siveltimen kärkeen, pyyhi liika maali
pois siveltimestä rievun tai talouspaperin avulla. Siveltimen pitää olla
melkein kuiva maalin vuotamisen estämiseksi sapluunan alta, kun maalia
levitetään.
4. Töpöttele sivellintä sapluunakuvion päällä, vähitellen lisäten
maalikerroksia läpinäkymättömän pinnan luomiseksi.
5. Toista kuvio tarpeen mukaan käyttäen sapluunan nurkassa olevia
toistomerkkejä sen kohdistamisessa.
6. Tee haluttaessa kulutusefekti.
7. Viimeistele Vintro-vahalla tai -lakalla.
Vintro Metallic Paint
Metallimaaliemme valikoima on suunniteltu erityisesti tuomaan ”vau”vaikutelma projektiisi. Maaleja voidaan käyttää lattiapinnoissa, seinissä
ja huonekalussa, ja ne ovat ihanteellisia täydentämään Vintro Chalk Paint
-maaleja.
Vintro Metallic Paint -maaleja voidaan käyttää kalkkimaaleja vastaavalla
tavalla tai korostuksena, kuivaharjaukseen, sapluunoihin tai detaljien
maalaukseen.
Kun Vintro Metallic Paint -purkki avataan, se on sekoitettava varmistamaan,
että väri ja metallihiukkaset jakautuvat tasaisesti maalissa ennen maalausta.
Puhdista purkin reuna ennen sen sulkemista. Levitä siveltimellä, telalla tai
maaliruiskulla.
Viimeiset pintasilaukset
Vintro Chalk Paint kuivuu samettisen kalkkiseksi mattapinnaksi, josta ei tule
jälkiä käsiin, kun maali on kuivunut. Ilman pintakerrosta Vintro Chalk Paintissa
alkaa näkyä kulumisen merkkejä lyhyemmässä ajassa kuin suojatussa
pinnassa näkyisi. Sitä voidaan pyyhkiä kuivalla liinalla ja se sopii parhaiten
somistushuonekaluille.

Vahan levittäminen
Vintro-vahat ovat mahtavia autenttisuuden ja luonteen lisäämiseen
projektissasi. Sekä tumma- että kirkasvaha voidaan levittää nukkaamattomalla
liinalla tai siveltimellä. On helpompi käyttää sivellintä, jos projektissa on
listoja tai monimutkaisia yksityiskohtia. Vintro Wax tulee levittää ohuena ja
tasaisena kerroksena, ja se voidaan kiillottaa välittömästi hyvin kiiltäväksi
nukkaamattomalla liinalla, kunnes pinta tuntuu sileältä ja silkkiseltä. Lisäsuojaa
varten voidaan levittää toinen kerros ja kiillottaa kuten aikaisemmin. Anna
kovettua 7 päivää ennen käyttöön ottamista. Huonekalu voidaan puhdistaa
kostealla liinalla. Vahakäsittely tulee toistaa suojan ylläpitämiseksi sitä
mukaa, kun se kuluu.
Vintro Dark -vahaa voidaan käyttää ikäännyttämään ja antamaan luonnetta
projektille, ja sitä voidaan käyttää ennen kirkasvahaa tai sen jälkeen. Sitä
levitetään yleensä listojen korostamiseen tai huonekalun reunoille. Jos sitä
käytetään kiillottamattoman kirkasvahan päällä, liika tumma vaha voidaan
poistaa käyttämällä hieman lisää kirkasvahaa. Kun olet tyytyväinen tulokseen,
viimeistele kiillottamalla.
Lakan levittäminen
Sekoita lakka ennen käyttöä ja pyyhi purkin reuna ennen sen sulkemista.
levitä kaksi ohutta ja tasaista kerrosta Vintro Lacquer -lakkaa yhteen suuntaan
joko siveltimellä, telalla tai maaliruiskulla. Kaikkien Vintro-lakkojen kuivuminen
ja kovettuminen täysin kestää 24 tuntia, ja tämän jälkeen suosittelemme
pintojen puhdistamista kostealla liinalla. Vintro Extreme Lacquer -viimeistellyt
pinnat voidaan puhdistaa märällä liinalla ja saippualla. Vintro Extreme
Lacquer on ihanteellista käytettäväksi keittiön ja kylpyhuoneen kaapeissa
sekä ulkokäyttöön.
Muita Vintro-lakkojen käyttötapoja
Mitä tahansa Vintro-valikoiman lakkaa voidaan käyttää decoupage- ja
siirtokuvatekniikoihin.
Extreme-lakkaa voidaan käyttää estämään tahroja seinissä, lattioissa tai
huonekaluissa. Sitä voidaan lisäksi käyttää ennen Vintro Chalk Paintilla
maalausta estämään vanhojen värjäysten tai tanniinien ”läpivuoto” antiikkitai puuhuonekaluissa. Levitettynä sen pitää antaa kovettua 24 tuntia ennen
ylimaalausta.

Vintro liituväri:
yksityiskohtaiset
ohjeet

1. Puhdistus & valmistelu
Vintro liituvärin (chalk paint) ominaisuudet ovat sellaisia, että se peittää kaikki
pinnat ilman esikäsittelyä. Rasvan tai lian poistoon suositelemme kuitenkin
puhdistamaan maalattavan pinnan miedolla maalipesulla, ja kuivattamaan
sen huolellisesti.
Irtonainen vanha maali tai lakka on poistettava hiomapaperilla, irronut
viilu on liimattava uudelleen, lovet ja vahingoittuneet kohdat on täytettävä
puukitillä kitin
käyttöohjeiden mukaan.
Vanhoissa tai antiikeissa
huonekaluissa
saattaa esiintyä
ummehtuneisuuden
hajua. Sellaiset kohdat
on puhdistettava
miedolla maalipesulla
ennen maalausta. Jos
et tunne huonekalun
käyttöhistoriaa,
suosittelemme pyyhkimään sen vanhojen rasvatahrojen poistamiseksi ja
läpikuultavien tahrojen välttämiseksi. Jos on mahdollista, että sellaisia voi olla,
suosittelemme levittämään koko esineen pinnalle tahrojen välttämiseen Vintro
erikoislakka kerroksen (Extreme Lacquer). Esineen on annettava käsittelyn
jälkeen kuivua 24 tuntia.
Nosta maalattava huonekalu lattialta ja aloita maalaus sen alapuolelta
kääntämällä huonekalu mahdollisuuksien mukaan ylösalaisin, jotta kaikki
kohdat tulisit maalatuiksi. Isompien huonekalujen alle voi asettaa korokkeita,
pienemmät esineet voi asettaa pöydälle.
Avaa & sekoita
Sekoita Vintro liituväriä
huolellisesti, jotta
purkin pohjassa
olevat väripigmentit ja
ainesosat jakaantuisivat
tasaisesti purkin
sisältöön. Maalia
sekoittamalla näet,
miten liituväri muuttuu
juoksevammaksi. Nyt
huomaat myös siinä
olevan pigmenttimäärän.

Purkillisesta Vintro
liituväristä saattaa riittää
koko projektiin. Kaada
maali ennen maalausta
astiaan, jos siihen on
lisättävä vettä niin
säästät purkissa olevan
maalin seuraavaa
käyttökertaa varten. Älä
unohda puhdistaa purkin
reunaa, jotta purkin
avaaminen olisi helppoa
myös seuraavalla kerralla.
Jos haluat paksumpaa maalikerrosta, säilytä Vintro liituvärin purkkia ennen
maalausta viileässä paikassa ja älä lisää vettä. Kun haluat sileän maalatun
pinnan, lisää maaliin hieman vettä, kunnes muodostuu kermamainen neste.

Vintro liituväri:
yksityiskohtaiset
ohjeet
2. Siveltimen valinta
Käytä parhaita siveltimia mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamsieen
Vintron maalien ja vahojen kanssa.
Synteettiset siveltimet
(Synthetic Brushes)
ovat pyöreitä tai litteitä.
Pyöreillä siveltimillä on
helppo päästä kulmiin
ja koristelistoihin,
isommat litteät siveltimet
sopivat isojen pintojen
maalaukseen. Sellaisilla
siveltimillä saat sileän ja
tasaisen maalikerroksen
ja vähennät sivellinjälkiä.
Vintro liituvärin levitykseen voi lisäksi käyttää rullaa tai ruiskua.
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3. Pintakäsittelyn valinta
Kun maalattu pinta on harvoin käytössä, voi Vintro liituvärin jättää ilman
pintakäsittelyä. Pintaa voi puhdistaa kuivalla tai kostealla rievulla.
Vintro vaha (Wax) antaa sisätiloissa oleville maalatuille tai maalaamattomille
pinnoille kauniin kiillon ja pinta on helppo puhdistaa. Vintro tummaa vahaa
(Dark Wax) käytetään vanhentamiseen tai patinan lisäämiseen. Vintro satiinitai mattalakat (Satin/Matt Lacquers) muodostavat sisäpinnoille kestävän,
roiskevedenkestävän ja helposti
puhdistettavan päällyskerroksen. Vintro
erikoislakka(Extreme Lacquer) on matta
lakka, joka on äärimmäisen kestävä,
pestävä ja puhdistettava ja sopii sekä
sisä- että ulkokäyttöön.
Käsittelyn valinta riippuu sekä
maalattavasta esineestä että toivotusta
ulkonäöstä. Keittiön tai makuuhuoneen
sisustukseen sopii pintakäsittelyksi
parhaiten Vintro erikoislakka, yksittäinen
pöytä näyttää kauniilta vahalla
käsiteltynä, ja vaha sopii myös antiikille
lipastolle. Jos et ole varma, millainen
käsittely sopisi parhaiten, ota yhteyttä
Vintron jälleenmyyjään, niin löydämme
yhdessä parhaan ratkaisun.
4. Maalin levitys
Kasta sivellin maaliin niin, että puolet harjasten pituudesta ovat maalissa
ja levitä maali pinnalle pitkillä sujuvilla siveltimen liikkeillä pituussuuntaan.
Tietyille pinnoille riittää yksi kerros Vintro liituväriä; kuitenkin voi olla, että
ensimmäinen kerros ei peitä pintaa kokonaan. Anna maalin kuivua ja levitä
pinnalle toinen maalikerros.
Saat sileämmän pinnan, jos levität
pinnalle yhden paksumman kerroksen
sijasta useamman ohuen kerroksen
Vintro liituväriä. Maalikerrosten
levittämisen välillä voi käyttää erittäin
hienoa hiomapaperia ennen seuraavan
maalikerroksen levittämistä. Tällöin on
huolehdittava pölynsuojauksesta. Karkeamman tekstuurin saavuttamiseksi
levitä maali eri suuntiin, myös poikittaissuuntaan ja käsittele pintaa siveltimen
kärjellä. Karkean tekstuurin luominen on hyvä tapa huonekalun pinnan
vanhentamiseen ja patinan saavuttamiseen yhdistämällä Vintro läpikuultavan
vahan (Clear Wax) ja Vintro tumman vahan (Dark Wax).
Vaikka Vintro liituväri näyttää kuivuvan useimmilla pinnoilla sormella
koskettaen hyvin nopeasti, on kuitenkin hyvä antaa pintojen kuivua
eri maalikerrosten levittämisen välillä vähintään kaksi tuntia, ja maalin
täydelliseen kovettumiseen 24 tuntia.

Levitä tarvittaessa toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.
Kerrosten levittämisen välillä on käsiteltävä pintaa hiomapaperilla
vain silloin, kun
haluat erittäin sileän
pinnan. Esineelle
vanhan ulkonäön
antamiseen on toisena
maalikerroksena
käytettävä kontrastista
sävyä tai täydentävää
maalikerrosta. Toisen
kerroksen on annettava
kuivua vähintään kaksi
tuntia ja täydelliseen
kovettumiseen kuluu 24 tuntia.

Vintro liituväri:
yksityiskohtaiset ohjeet

5. Esineelle vanhentuneen ulkonäön antaminen
Huonekaluille vanhentuneen ulkonäön antamisen tunnetuin tapa
on päällimmäisen kuivuneen maalikerroksen käsittely hienolla
hiomapaperilla jonka tuloksena puu tai ensimmäinen maalikerros näkyy
päällyskerroksen alta.
Vanhennettu ulkonäkö voidaan helpoimmin antaa korkeammille kohdille,
koristelistoille, reunoille, kulmille ja ennen kaikkea kuluneille kohdille.
Vanhentumisen aste
riippuu sisustukseen
liittyvistä valinnoista.
Huonekaluille voidaan
antaa vanhentunut
ulkonäkö ennen
vahausta tai vahauksen
jälkeen. Vanhentamisen
yhteydessä
muodostunut pöly
on poistettava ennen
vahausta tai lakkausta.
Toinen tapa huonekalulle vanhentuneen ulkonäön antamiseen on
kostealla rievulla niiden kohtien pyyhkiminen, joita haluat vanhentaa. Se
on tehtävä ennen maalin täydellistä kovettumista. Menetelmän käyttö ei
aiheuta pölyn muodostumista ja vaikutelma on pehmeämpi.
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6. Vahaus tai lakkaus
Kun käsiteltävä esine on täysin kuiva eli 24 tunnin kuluttua voi levittää vahan
tai lakan.
Vahan voi levittää
Vintro siveltimellä tai
nukkaamattomalla
rievulla kuten vanha liina
tai puuvillainen T-paita.
Siveltimellä pääsee
kaikkiin kulmiin ja
onteloihin huomattavasti
helpommin kuin rievulla
ja vahakerros tulee
ohuempi ja tasaisempi.
Levittämisen jälkeen voi
Vintro vahan heti kiillottaa nukkaamattomalla kankaalla. Levitä kaksi ohutta
kerrosta. Vahan täydelliseen kovettumiseen kuluu seitsemän päivää. Vintro
vaha tekee maalatusta pinnasta tummemman ja sävystä intensiivisemmän ja
muuttaa esineen pinnan sileäksi. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi levitä vaha
esineeseen kerran vuodessa.
Vintro tummaa vahaa (Dark Wax) käytetään maalatuille huonekaluille
vanhan ulkonäön antamiseksi. Käytä tummaa vahaa aiemmin levitetyn Vintro
läpikuultavan vahan päälle, jotta ylimääräinen Vintro tumma vaha olisi
mahdollista heti poistaa nukkaamattomalla rievulla, jolla on pieni määrä
Vintro läpikuultavaa vahaa. Vintro tumman vahan voi levittää kerroksina,
jonka tuloksena syntyy aito vanhentunut ulkonäkö laatikkojen reunoille,
onteloille, koristelistoille ja huonekalujen reunoille, jotka voi sen jälkeen
kiillottaa nukkaamattomalla rievulla. Intensiivisemmän sävyn saamiseen
käytä Vintro tummaa vahaa esimerkiksi tummien sävyjen kuten viktoriaanisen
mustan(Victorian Black)ja keskiyön(Midnight)päällä.
Vintro lakka tulisi levittää siveltimellä yhdensuuntaisina ohuina tasaisina
kerroksina tai
pitkittäissuuntaan
siveltimellä, rullalla tai
ruiskulla. Vintro lakat
kuivuvat ja kovettuvat
täysin 24 tunnissa.
Pese käytön jälkeen
kaikki siveltimet ja
rullat lämpimällä
saippuavedellä.

Kyseistä tekniikkaa voi
käyttää huonekaluihin,
taideteoksiin, seiniin
ja käsityöesineisiin
tekstuurin ja maalin
lisäämiseen ilman
että koko esinettä
varsinaisesti maalataan.
Kuivasivellintekniikkaa
voi käyttää myös pinnan
täyttämiseen, jos olet
käyttänyt esimerkiksi
liikaa hiomapaperia.

Kuivasivellintekniikka
1. Kaada maali astiaan

Sekoita maali huolellisesti, että väripigmentit ja ainesosat jakaantuisivat
tasaisesti. Huonekalun tai seinän maalaukseen kuivasivellintekniikalla
tarvitaan vain pieni määrä maalia ja siksi on hyvä kaataa maali esimerkiksi
pahvilautaselle tai väripaletille.
2. Kuivamaalaus
Kasta sivellin maaliin niin, että maalilla on peitetty vain siveltimen pää ja
poista ylimääräinen maali siveltimeltä pahvilautaselle tai talousperille, kunnes
sivellin on melkein kuiva. Siveltimella on oltava erittäin vähän maalia. Levitä
maali pinnalle kevyillä, esinettä tuskin koskettavilla siveltimen liikkeillä. Aloita
reunasta, jotta suurin
osa maalista joutuisi
sinne ja muodostaisi
esineelle kehyksen.
Liikuta sivellinta eri
suuntiin luonnollisemman
näköisemmän tuloksen
saavuttamiseen ja
tekstuurin luomiseen.
Jos haluat, että tietyissä
kohdissa olisi paksumpi
maalikerros, voit käsitellä
kohtaa siveltimellä. Levitettävän maalin määriä voi lisätä asteittain levittämällä
maali kerroksina.
Käytön jälkeen pese siveltimet ja astiat lämpimällä vedellä ja saippualla.

Usage Guide
USAGE
Key to
Finishes
Interior
Tiles/Glass
Walls
Floors
Woodwork
Ceilings
Metal
Stone
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Application

Brush
Brush
Brush
Brush
Roller
Roller
Rag
Roller
Spray			Spray

Brush
Roller

Brush
Roller

Brush
Roller

Availability

1 litre
125ml

500ml

2.5 litre

1 litre

13m²/l

19.5m²/l

2.5 litre
30ml

400ml

500ml

Coverage* 19.5m²/l 37.5m²/2.5l varies* 12m²/500m 10m²/500ml
Touch Dry
Recoat **

1 hour
2 hours

1 hour
4 hours

20
mins

2 hours
2 hours

2 hours
2 hours

Low Odour
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2-4 hours 1-2 hours
4 hours 16 hours
4

4

*Coverage is dependent upon surface composition and thickness of application.
**Drying times are guidelines only and can be affected by heat and humidity.
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