Sisustusmaalausta helposti ja ympäristöystävällisesti
pellavaöljytuotteilla
Vaihe 1: maalaus
Pinnan tulee olla puhdas. Hio tarvittaessa.
Maalaa oksanpaikat sellakalla jos puu on käsittelemätöntä

Pintakin saa mielellään olla hieman epätasainen, joten
tasoitusainetta ei tarvita.

tai lakattua. Oksat voivat muuten aiheuttaa keltaisia

Maali on vesiohenteista. Ohuempi maali antaa vähemmän

läiskiä maaliin. Lakkaamattomat oksat myös pidentävät

harjanjälkiä ja tasaisemman pinnan. Harjat pestään

kuivumisaikaa. Maalaa sellakka ohuesti, muuten se näkyy

pesuaineella tai suovalla.

läiskinä vahauksen jälkeen.
Maalaa 1-3 kertaa täyden peittävyyden saavuttamiseksi.
Maalin ei tarvitse kuivua kokonaan kerrosten välillä.
Maalaa uusi kerros, kun edellinen on “asettunut”, ts.

Kaada vesikerros jäljellejääneen maalin päälle,
muuten se kovettuu läpikotaisin!
Huomaa:

pinta on kokonaan himmeä, noin 2 tunnin kuluttua.

Vanhat ruskeaksi petsatut huonekalut ja käsittelemätön

Maalaa runsaalla maalilla. Maalikerros saa hyvinkin olla

sekä erityisesti lipeäkäsitelty puu voi joskus värjätä

paksu, maali kovettuu läpikotaisin. Ohenna vedellä jos

uuden maalikerroksen. Turvallisin tapa on maalata kerros

maalattava pinta on hyvin suuri, kuten pöytätaso tms,

sellakkaa ennen maalausta. Itse maalaan yleensä yhden

tai jos pinta on erittäin imukykyinen. Suuret pinnat on

maalikerroksen ja annan sen kuivua kunnolla ennen

helpompi maalata jos antaa maalin kuivua kerrosten

seuraavaa levitystä. Maalaa kunnes värimuutoksia ei enää

välillä.

näy. Yleensä 2-3 kerrosta riittää.

Anna maalin kuivua kokonaan ennen vahausta.

Ole varovainen vastamaalatun pinnan kanssa ennen

Kuivumisaika on noin 24 tuntia, erityisen paksujen

vahausta. Naarmut ja kolhut tulevat esiin vahattaessa.

maalikerrosten kohdalla voi kestää kauemmin. Mustalla

Vahatun pinnan ylläpito:

maalilla on hieman pidempi kuivumisaika.

Väri-vaha, joka on täysin pimeässä, esim. kukkaruukun

Mitä paksumpi kerros väriä, sitä kestävämpi pinta.

alla, voi saada keltaisen sävyn. Tahra häviää itsestään,

Lakatut, spray-maalatut huonekalut, joiden tulee kestää

kun se altistetaan valolle uudelleen.

kulutusta, esim tuolit ja pöytätasot, kannattaa mieluiten
hioa ennen maalausta ja käyttää 2-3 kerrosta maalia.

Pinta kestää hyvin tahroja. Kuuma kahvi tai curry voi
aiheuttaa lievää kellastumista, joka häviää itsestään.

Tarkoituksena on, että maalipinnasta tulee on hieman

Terävistä esineistä johtuvat naarmut voi poistaa vahalla.

karkea, ja siinä näkyy harjanjälkiä ja epätasaisuuksia. Se

Pintaa voi ylläpitää vahalla, hioa ja vahata uudelleen tai

antaa vahattuna patinoituneen vaikutuksen. Siksi sinun ei

maalata ja vahata uuden väriseksi, jos kyllästyt siihen.

tarvitse olla taitava maalari, tai käyttää kalliita pensseleitä.

Vaihe 2: vahaus
Kaiva vaha tölkistä puutikuilla.

Saat peittävämmän vahapinnan, jos vahaat kaksi kertaa

Levitä ohut kerros vahaa sienellä maalatulle pinnalle.
Anna vaha imeytyä vähän aikaa, noin 10 minuuttia.
Pyyhi ylimääräinen vaha pois rätillä, liinalla tms. Pinta

samalla värillä, anna kuivua vahauskertojen välillä.
Voit myös sekoittaa vahoja keskenään saadaksesi halutun
värin.

saa hieman erilaisen ulkoasun riippuen siitä, mitä käytät

Kokeile leimata kuvioita vaahtokumileimasimella. Käytä

pyyhkimiseen. Liinan pitää liukua kevyesti pinnalla, kun

hyvin vähän vahaa. Taputa vaha leimasimelle pesusienellä.

olet valmis. Anna kuivua noin 1 päivän ajan.

Leimasimia on saatavilla askarteluliikkeistä.

Nyt pinta on valmis käytettäväksi. Pinta kestää vettä,

Shabby Chic:

viiniä, anopin mustaviinimarjahilloa yms...

Jos haluat kuluneet reunat ja pinnat, hio maalipinta ennen

Toista vahaus tarvittaessa halutun vaikutelman luomiseksi.
Koska vaha sisältää pellavaöljyä, on sen täysi
kovettumisaika vähintään 3 kk. Ole siis aluksi hieman

vahaamista, annan kunkin vahakerroksen kuivua ja hio
pinta ennen seuraavaa vahausta, ja lopuksi hio vielä
lopullinen pinta.

varovainen pinnan kanssa.

Sapluunat:

Imukykyiset pinnat kuten käsittelemätön puu voidaan

Koko maalipinnalla on oltava kerros vahaa ennen

vahata suoraan ilman että maalataan ensin, mutta

kuvioiden tekoa.

lopputulos on erilainen, koska puun kuviot paistavat
vahan läpi.

maali kuvion päälle. Haluttaessa vedä lopuksi sienellä

Suuret pinnat, kuten ruokapöydät jne, saavat parhaan
tuloksen, jos ensimmäinen vahakerros hiotaan hienolla
hiekkapaperilla sen kuivuttua. Vaha hioutuu sisään maaliin
ja harjanjäljet tasoittuvat. Vahaa sitten toisen kerran. Kun
kaikki on kuivunut kunnolla, hinkkaa haluttaessa päälle
vielä kolmas kerros, esimerkiksi kirkasta vahaa. Mitä
enemmän vaivaa viitsit nähdä, sitä hienompi ja kiiltävämpi
pinnasta tulee.

veto kuviota pitkin saadaksesi harjalla maalatun efektin.
Jos haluat tehdä sapluunakuvioita tai teipata raitoja ja olet
kärsimätön kuten minä, voit tehdä sen suoraan vahauksen
jälkeen, kunhan vain olet pyyhkinyt pinnan kunnolla. Ellet
ole tyytyväinen tulokseen, pyyhi kuvio rätillä pois ja pyyhi
perusvahalla puhtaaksi, jonka jälkeen voit tehdä uuden
kuvion. Jos väriä tulee sapluunan ulkopuolelle, pyyhi pois
perusvahasienellä. Nokkelaa!

Vaihtoehtoja:

Pyyhi sapluuna puhtaaksi, kun olet valmis.

Voit vahata useampia kerroksia erivärisillä vahoilla.
Pyyhi ensimmäinen vaha huolellisesti niin seuraavalla
kerroksella on mahdollisuus imeytyä pintaan paremmin.
Anna kuivua vahauskertojen välillä.

Teipatessasi käytä teippiä, joka on tarkoitettu
vastamaalatuille pinnoille.
Käytön jälkeen sienet, rätit jne on välittömästi laitettava
likoon tai tuhottava polttamalla.

Toisesta vahauksesta tulee läpinäkyvämpi kuin
ensimmäisestä, koska se ei imeydy yhtä paljon.
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