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NiKSit 

1.1  Ennen käsittelyä

• Keittiön ja kylpyhuoneen käsittelemättömät tai aiemmin 
öljytyt puiset työtasot voit käsitellä Zen Työtasoöljyllä. 
Leikkuulaudat, astiat ja ottimet voit käsitellä Zen Unik-
koöljyllä. Lasten leikkikalut sekä huonekalut voi käsitellä 
Zen Mehiläisvahaöljyllä. Myös Zen Petsivahaa voit käyttää 
huonekalujen käsittelyyn.

• Zen puuöljyillä käsittely tummentaa puun omaa väriä. Tee 
aina koesively!

• Käytä aiemmin öljytylle pinnalle huoltokäsittelynä aina 
öljyä. 

• Käyttäessäsi Spakkeli Puukittiä valitse puulajia vastaava 
sävy. Huomaa, että sävytetyt lakat ja öljyt imeytyvät 
kitattuihin kohtiin eri tavalla kuin muuhun pintaan, jolloin 
lopullisesta väristä saattaa tulla epätasainen.

• Voit käsitellä lämpökäsitellyn puun normaaleilla sisätuot-
teilla.

• Hyvä käsittelylämpötila on n. + 15-20 °C ja ilman suhteel-
linen kosteus n. 50 %. Tarkista tuotekohtaiset suositukset 
tuoteselosteesta ja etiketistä. 

• Lue aina ohjeet tuotteen etiketistä ennen käyttöä.
• Valitse pohjamaali ja pintamaali saman värisiksi.
• Tee koesively ennen käsittelyä kuultavilla tuotteilla, sillä 

pinnan lopullinen väri riippuu puulajista, puun kovuu-
desta ja alkuperäisestä värisävystä sekä käsittelykertojen 
määrästä. 

• Kun käsittelet kuultavilla tuotteilla käsittele pinnat aina 
yhtäjaksoisesti puun syiden suuntaisesti tasaisen lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 

• Vanhalle, kuluneelle pinnalle saat parhaimman lopputu-
loksen ja tasaisimman värin kun poistat vanhan käsittelyn 
ja lakkaat sävytetyllä lakalla kuten uuden pinnan.

1.2 Käsittelyn aikana

• Sekoita tuotteet huolellisesti ennen käyttöä ja käytön 
aikana. 

• Laita tela ja sivellin muovipussiin ja sulje se hyvin niin voit 
käyttää niitä mikäli maalaat myös seuraavana päivänä.

• Käytä aina laadukkaita työvälineitä. Tikkurilan 
sisämaalaus työvälineet S1-S48 löydät hyvin varustetuista 
maalikaupoista.

1.3 Käsittelyn jälkeen

• Anna tuotteiden kuivua riittävästi. Pelkkä pinnan kuivu-
minen maaleissa ja lakoissa ei riitä, vaan niiden lopullinen 
kuivuminen kestää tuotteesta ja kalvon paksuudesta 
riippuen viikosta neljään viikkoon.

• Jos tuotetta jää jäljelle, pyyhi purkin reunat ja sulje purkin 
kansi huolellisesti niin, että se menee reunojaan myöten 
sisään. Käännä purkki hetkeksi ylösalaisin, jolloin kansi 
sulkeutuu ilmatiiviisti. Avattu tai sävytetty tuote ei kestä 
pitkäaikaista säilytystä.

• Vie nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypis-
teeseen. Tyhjät ja kuivat purkit voit viedä kierrätykseen tai 
yleiselle kaatopaikalle.
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uuDet maalattavat piNNat

2.1 Puupintaisten huonekalujen maalaaminen 
vesiohenteisella maalilla

1. Hio pinnat kevyesti hiontapaperilla ja poista pöly pöly-
harjalla ja pölynpoistoliinalla. 

2. Poista pihka oksankohdista teräslastalla ja eristä oksan-
kohdat Oksalakalla. 

3. Silota mahdolliset vauriokohdat Presto Pikasilotteella tai 
Presto Kalustekitillä. 

4. Hio silotetut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly 
pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

5. Pohjamaalaa pinnat Helmi Pohjamaalilla. 
6. Pintamaalaa 1-2 kertaa Helmi-kalustemaalilla. 
7. Puhdista Oksalakkasivellin etiketin ohjeiden mukaan 

ja muut työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin. 

2.2 Puupintaisten huonekalujen maalaaminen 
liuoteohenteisella maalilla

1-4. Ks. kohta 2.1.
5. Pohjamaalaa pinnat max. 5 % Alkydiohenne 2010 ohen-

netulla Jehu-pohjamaalilla. 
6. Pintamaalaa 1-2 kertaa Empirellä, Miranolilla tai Unicalla. 
7. Puhdista Oksalakkasivellin etiketin ohjeiden mukaan 

ja muut työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 
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2.3 Metallipintaisten huonekalujen maalaaminen

1. Poista lika, rasva ja öljy Maalipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti. Huuhtele hyvin. Pienet pinnat voit pyyhkiä 
Lakkabensiinillä 1050. Kuivaa pinnat puhtaalla siivous-
liinalla. 

2. Poista mahdollinen ruoste teräsharjalla tai hiontapaperil-
la ja hio kiiltävät pinnat himmeiksi. Poista pöly pölyhar-
jalla ja pölynpoistoliinalla. 

3. Pohjamaalaa Rostexilla tai Otexilla. 
4. Pintamaalaa 1-2 kertaa Helmi kalustemaalilla, Miranolil-

la, Miranol Metallackilla tai Unicalla. 
5. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 

mukaisesti tai liuoteohenteisten tuotteiden työvälineet 
Lakkabensiinillä 1050 ja vesiohenteisten tuotteiden 
työvälineet saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin. 

2.4 Metallipintaisten huonekalujen maalaaminen 
Miranol Hammarlackilla

1. Poista lika, rasva ja öljy Maalipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti. Huuhtele hyvin. Pienet pinnat voit pyyhkiä 
Lakkabensiinillä 1050. Kuivaa pinnat puhtaalla siivous-
liinalla. 

2. Poista mahdollinen ruoste teräsharjalla tai hiontapape-
rilla ja hio kiiltävät pinnat himmeiksi. Poista hiontapöly 
pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

3. Pohjamaalaa sinkityt- ja alumiinipinnat Rostex Superilla. 
Anna kuivua seuraavaan päivään. 

4. Pintamaalaa 2 kertaa Miranol Hammarlackilla. Maalaa 
toinen kerros aikaisintaan 30 minuutin kuluttua, mutta 
viimeistään neljän tunnin kuluttua. Muussa tapauksessa 
voit maalata vasta 6 viikon kuluttua ja pinta pitää hioa 
kevyesti ennen maalausta. 

5. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai ohenteella 1120. 
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vaNhat maalattavat piNNat

3.1 Aiemmin lakattujen tai maalattujen 
puupintaisten huonekalujen käsittely 
vesiohenteisella maalilla

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista pihka oksankohdista 
teräslastalla. 

2. Pese pinnat Maalipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti. 
Huuhtele hyvin ja anna kuivua. 

3. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva lakka tai maali 
kaavinraudalla. 

4. Hio vanha, hyvin kiinni oleva lakka- tai maalipinta him-
meäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoisto-
liinalla. 

5. Käsittele puupuhtaat oksankohdat Oksalakalla. 
6. Silota mahdolliset vauriokohdat Presto Pikasilotteella tai 

Presto Kalustekitillä. 
7. Hio silotetut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly 

pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 
8. Pohjamaalaa puupuhtaat, silotetut ja huonokuntoiset tai 

aiemmin katalyyttilakalla tai -maalilla käsitellyt pinnat 
Helmi Pohjamaalilla. 

9. Pintamaalaa 1-2 kertaa Helmi-kalustemaalilla. 
10. Puhdista Oksalakkasivellin etiketin ohjeiden mukaan 

ja muut työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin. 

3.2 Aiemmin lakattujen tai maalattujen 
puupintaisten huonekalujen käsittely 
liuoteohenteisella maalilla

1-5. Ks. kohta 3.1.
6. Silota mahdolliset vauriokohdat Lakkakitillä. 
7. Hio silotetut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly 

pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 
8. Pohjamaalaa puupuhtaat, silotetut ja huonokuntoiset tai 

aiemmin katalyyttilakalla tai -maalilla käsitellyt pinnat n. 
10-15 % Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla Otexilla. 

9. Pintamaalaa 1-2 kertaa Empirellä, Miranolilla tai Unicalla. 
10. Puhdista Oksalakkasivellin etiketin ohjeiden mukaan 
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ja muut työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 

3.3 Aiemmin maalattujen metallipintaisten 
huonekalujen maalaaminen

1. Poista lika, rasva ja öljy Maalipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti. Huuhtele hyvin. Pienet pinnat voit pyyhkiä 
Lakkabensiinillä 1050. Kuivaa pinnat puhtaalla siivous-
liinalla. 

2. Poista mahdollinen ruoste sekä hilseilevä, heikosti kiinni 
oleva maali teräsharjalla tai hiontapaperilla. Poista pöly 
pölyharjalla tai pölynpoistoliinalla. 

3. Hio vanha, hyvin kiinni oleva maalipinta himmeäksi ja 
poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

4. Pohjamaalaa ruosteesta puhdistetut ja metallipinnat 
Rostexilla. 

5. Pintamaalaa 1-2 kertaa Helmi kalustemaalilla, Miranolil-
la, Miranol Metallackilla tai Unicalla. 

6. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai liuoteohenteisten tuotteiden työvälineet 
Lakkabensiinillä 1050 ja vesiohenteisten tuotteiden 
työvälineet saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin. 

3.4 Aiemmin liuoteohenteisella maalilla maalattujen 
huonekalujen maalaaminen Miranol Hammarlackilla

1-3. Ks. kohta 3.3.
4. Pohjamaalaa ruosteesta puhdistetut ja paljaat sinkityt- ja 

alumiinipinnat Rostex Superilla. Anna kuivua seuraavaan 
päivään. 

5. Pintamaalaa 1-2 kertaa Miranol Hammarlackilla. Maalaa 
toinen kerros aikaisintaan 30 minuutin kuluttua, mutta 
viimeistään neljän tunnin kuluttua. Muussa tapauksessa 
voit maalata vasta 6 viikon kuluttua ja pinta pitää hioa 
kevyesti ennen maalausta. 

6. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai ohenteella 1120 
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uuDet laKattavat piNNat

4.1 Puupintaisten huonekalujen lakkaaminen 
värittömällä vesiohenteisella lakalla

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista pihka oksankohdista 
teräslastalla. 

2. Kostuta pinnat kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio 
nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly pölyharjalla 
ja pölynpoistoliinalla. 

3. Kittaa mahdolliset vauriokohdat Spakkeli Puukitillä. 
4. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly 

pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 
5. Lakkaa 2-3 kertaa Kiva-kalustelakalla. Hio pinta kevyesti 

hiontapaperilla lakkauskertojen välillä ja poista hionta-
pöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

6. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai saippualla ja vedellä ja huuhtele hvyin. 

4.2 Puupintaisten huonekalujen lakkaaminen 
värittömällä liuoteohenteisella lakalla

1-4. Ks. kohta 4.1.
5.  Pohjalakkaa 1-2 kertaa n. 20-40 % Lakkabensiinillä 1050 

ohennetulla puolikiiltävällä tai kiiltävällä Unica Superilla. 
Hio pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja 
poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

6. Pintalakkaa 1-2 kertaa 0-20 % Lakkabensiinillä 1050 
ohennetulla puolikiiltävällä tai kiiltävällä Unica Superilla, 
tai 1-2 kertaa ohentamattomalla puolihimmeällä Unica 
Superilla. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen 
välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistolii-
nalla.

7. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050.

4.3 Puupintaisten huonekalujen lakkaaminen 
värillisellä vesiohenteisella lakalla

1-4. Ks. kohta 4.1.
5. Pohjalakkaa 1-2 kertaa n. 20-40 % Lakkabensiinillä 1050 

ohennetulla puolikiiltävällä tai kiiltävällä Unica Superilla. 
Hio pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja 
poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

6. Pintalakkaa 1-2 kertaa 0-20 % Lakkabensiinillä 1050 
ohennetulla puolikiiltävällä tai kiiltävällä Unica Superilla, 
tai 1-2 kertaa puolihimmeällä Unica Superilla. Hio pinta 
kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista 
hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

7. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 

4.4 Puupintaisten huonekalujen lakkaaminen 
värillisellä liuoteohenteisella lakalla

1-4. Ks. kohta 4.1.
5. Pohjalakkaa 1-2 kertaa sävytetyllä, n. 20-40 % Lakkaben-

u
u

D
et

 l
aK

at
ta

va
t 

pi
N

N
at

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12



9

u
u

D
et laKattavat piN

N
at

siinillä 1050 ohennetulla puolikiiltävällä tai kiiltävällä 
Unica Superilla. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla 
käsittelyjen välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja 
pölynpoistoliinalla. 

6. Pintalakkaa 1-2 kertaa kirkkaalla tai sävytetyllä, 0-20 % 
Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla puolikiiltävällä tai 
kiiltävällä Unica Superilla tai 1-2 kertaa kirkkaalla tai 
sävytetyllä puolihimmeällä Unica Superilla. Hio pinta 
kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista 
hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

7. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 

Huom! Käytettäessä valkoiseksi sävytettyä Unica 
Superia, väritön pintalakka voi kellastuttaa pinnan.

4.5 Puupintaisten huonekalujen lakkaaminen 
värillisellä liuoteohenteisella Petsilakalla

1-4. Ks. kohta 4.1.
5. Pintalakkaa Petsilakalla ohuina kerroksina yhteen tai 

useampaan kertaan riippuen haluamastasi tummuusas-
teesta. Jos lakka on liian tummaa, voit vaalentaa sitä 
kiiltävällä Unica Superilla tai ohentaa Lakkabensiinillä 
1050. Hio pinta tarvittaessa kevyesti hiontapaperilla 
käsittelyjen välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja 
pölynpoistoliinalla. 

6. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 

4.6 Puupintaisten huonekalujen lakkaaminen 
liuoteohenteisella värittömällä himmeällä lakalla

1-4. Ks. kohta 4.1.
5. Pohjalakkaa 1-2 kertaa n. 10 % Lakkabensiinillä 1050 

ohennetulla Jalo Himmeälakalla. Tee pinnoille ensin 
koesively huomaamattomaan paikkaan ja jos lakkapinta 
muuttuu harmaaksi on alusta huokoinen. Pohjalakkaa 
huokoinen tai tumma alusta 1-2 kertaa n. 20-40 % 
Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla puolikiiltävällä Unica 
Superilla. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen 
välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistolii-
nalla. 

6. Pintalakkaa 1-2 kertaa Jalo Himmeälakalla. Hio pinta 
kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista 
hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

7. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 

4.7 Puupintaisten huonekalujen lakkaaminen 
värilliseksi liuoteohenteisella himmeällä lakalla

1-4. Ks. kohta 4.1.
5. Pohjalakkaa 1-2 kertaa n. 20-40 % Lakkabensiinillä 1050 

ohennetulla sävytetyllä puolikiiltävällä Unica Superilla. 
Hio pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja 
poista hiontapöly pölyharjalla tai pölynpoistoliinalla. 

6. Pintalakkaa 1-2 kertaa Jalo Himmeälakalla. Hio pinta 
tarvittaessa kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja 
poista hiontapöly pölyharjalla tai pölynpoistoliinalla. 

7. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 
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vaNhat laKattavat piNNat

5.1 Aiemmin lakattujen puupintaisten huonekalujen 
käsittely värittömällä vesiohenteisella lakalla

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista pihka oksankohdista 
teräslastalla. 

2. Pese pinnat Maalipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti. 
Huuhtele hyvin ja anna kuivua. 

3. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva lakka kaavinrau-
dalla. 

4. Hio vanha, hyvin kiinni oleva lakkapinta himmeäksi ja 
poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

5. Kittaa mahdolliset vauriokohdat Spakkeli Puukitillä. 
6. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly 

pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 
7. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat 1-2 kertaa Kiva-kaluste-

lakalla. 
8. Lakkaa 1-3 kertaa Kiva-kalustelakalla. Hio pinta kevyesti 

hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista hiontapöly 
pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

9. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin. 

5.2 Aiemmin lakattujen puupintaisten huonekalujen 
käsittely värittömällä liuoteohenteisella lakalla

1-6. Ks. kohta 5.1.
7. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat 1-2 kertaa n. 20-40 % 

Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla puolikiiltävällä tai 
kiiltävällä Unica Superilla. 

8. Pintalakkaa 1-2 kertaa 0-20 % Lakkabensiinillä 1050 
ohennetulla puolikiiltävällä tai kiiltävällä Unica Superilla, 
tai 1-2 kertaa puolihimmeällä Unica Superilla. Hio pinta 
kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista 
hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

9. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 

5.3 Aiemmin lakattujen puupintaisten huonekalujen 
käsittely värillisellä vesiohenteisella lakalla

1-6. Ks. kohta 5.1.
7. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat 1-2 kertaa n. 20-30 % 

vedellä ohennetulla aiemmasta käsittelystä riippuen 
kirkkaalla tai sävytetyllä Kiva-kalustelakalla. 

8. Lakkaa 1-2 kertaa sävytetyllä Kiva-kalustelakalla. Ohenna 
lakkaa ensimmäisellä kerralla n. 20-30 % vedellä. Hio 
pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja pois-
ta hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

9. Lakkaa pinta tarvittaessa 1-2 kertaa kirkkaalla Kiva-kalus-
telakalla. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen 
välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistolii-
nalla. 
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10. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin. 

5.4 Aiemmin lakattujen puupintaisten huonekalujen 
käsittely värillisellä liuoteohenteisella lakalla

1-6. Ks. kohta 5.1.
7. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat 1-2 kertaa, aiemmasta 

käsittelystä riippuen kirkkaalla tai sävytetyllä n. 20-40 
% Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla puolikiiltävällä tai 
kiiltävällä Unica Superilla. 

8. Pintalakkaa 1-2 kertaa kirkkaalla tai sävytetyllä 0-20 % 
Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla puolikiiltävällä tai 
kiiltävällä Unica Superilla, tai 1-2 kertaa kirkkaalla tai 
sävytetyllä puolihimmeällä Unica Superilla. Hio pinta 
kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista 
hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

9. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 

Huom! Käytettäessä valkoiseksi sävytettyä Unica 
Superia, väritön pintalakka voi kellastuttaa pinnan.

5.5 Aiemmin lakattujen puupintaisten huonekalujen 
käsittely värillisellä liuoteohenteisella Petsilakalla

1-6. Ks. kohta 5.1.
7. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat 1-2 kertaa n. 20 % Lak-

kabensiinillä 1050 ohennetulla kiiltävällä Unica Superilla. 
8. Pintalakkaa Petsilakalla ohuina kerroksina yhteen tai 

useampaan kertaan riippuen haluamastasi tummuusas-
teesta. Jos lakka on liian tummaa, voit vaalentaa sitä 
kiiltävällä Unica Superilla tai ohentaa Lakkabensiinillä 
1050. Hio pinta tarvittaessa kevyesti hiontapaperilla 
käsittelyjen välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja 
pölynpoistoliinalla. 

9. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050.
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5.6 Aiemmin lakattujen puupintaisten huonekalujen 
käsittely värittömällä liuoteohenteisella himmeällä 
lakalla

1-6. Ks. kohta 5.1. 
7. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat 1-2 kertaa n. 10 % 

Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla Jalo himmeälakalla. 
Tee pinnoille ensin koesively ja jos lakkapinta muuttuu 
harmaaksi on alusta huokoinen. Pohjalakkaa huokoinen 
tai tumma alusta 1-2 kertaa n. 20-40 % Lakkabensiinillä 
1050 ohennetulla puolikiiltävällä Unica Superilla. 

8. Pintalakkaa 1-2 kertaa Jalo Himmeälakalla. Hio pinta 
kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista 
hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

9. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050.

5.7 Aiemmin lakattujen puupintaisten huonekalujen 
käsittely värilliseksi liuoteohenteisella himmeällä 
lakalla

1-6. Ks. kohta 5.1.
7. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat 1-2 kertaa n. 20-40 % 

Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla aiemmasta käsittelys-
tä riippuen kirkkaalla tai sävytetyllä puolikiiltävällä Unica 
Superilla. Lakkaa tarvittaessa 1-2 kertaa 0-20 % Lakka-
bensiinillä 1050 ohennetulla sävytetyllä puolikiiltävällä 
Unica Superilla. 

8. Pintalakkaa 1-2 kertaa Jalo Himmeälakalla. Hio pinta 
kevyesti hiontapaperilla käsittelyjen välillä ja poista 
hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. 

9. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai Lakkabensiinillä 1050. 
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öljyttävät ja vahattavat piNNat

6.1 Puupintaisten huonekalujen käsittely Zen 
Mehiläisvahaöljyllä

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista pihka oksankohdista 
teräslastalla.

2. Kostuta pinnat kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio 
nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly pölyharjalla 
ja pölynpoistoliinalla.

3. Levitä Zen Mehiläisvahaöljyä nukkaamattomalla liinalla 
tai siveltimellä ja anna imeytyä puuhun.

4. Anna öljyn imeytyä n. 30 min ja pyyhi imeytymätön öljy 
pois nukkaamattomalla liinalla.

5. Viimeistele hankaamalla puun syiden suuntaisesti nuk-
kaamattomalla puuvillaliinalla.

6. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin.

Huom! Käsittele pintaa varoen muutamien viikkojen 
ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kes-

tävyytensä n. 1 kk:n kuluttua. 

6.2 Puupintaisten huonekalujen vahaaminen 
vesiohenteisella Zen Petsivahalla

1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista pihka oksankohdista 
teräslastalla.

2. Kostuta pinnat kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio 
nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly pölyharjalla 
ja pölynpoistoliinalla.

3. Käsittele 1-2 kertaa Zen Petsivahalla käyttäen vaahto-
muovisivellintä.

4. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin.
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6.3 Puupintaisten keittiön työvälineiden käsittely Zen 
Unikkoöljyllä

1. Puhdista pinnat huolellisesti esim. laimealla astianpesui-
neella, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois.

2. Levitä Zen Unikkoöljy siveltimellä tai nukkaamattomalla 
liinalla ja anna imeytyä puuhun. Mikäli öljy imeytyy 
välittömästi, toista käsittely.

3. Anna öljyn imeytyä n. 15 min ja pyyhi imeytymätön öljy 
pois nukkaamattomalla liinalla.

4. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai saippualla ja vedellä huuhtele hyvin.

Huom! Itsesyttymisvaara!  Zen Unikkoöljyn kostuttamat 
liinat voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä 
vedellä kostutettuina ennen hävitystä, kuivattava mielu-
iten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.

6.4. Puupintaisten työtasojen käsittely Zen 
Työtasoöljyllä

1. Puhdista pinnat huolellisesti esim. laimealla astianpesu-
aineella, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois.

2. Levitä Zen Työtasoöljy siveltimellä tai nukkaamattomalla 
liimalla ja anna imeytyä puuhun.

3. Anna öljyn imeytyä n. 5-10 min. ja pyyhi imeytymätön 
öljy pois nukkaamattomalla liinalla.

4. Puhdista työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden 
mukaisesti tai saippualla ja vedellä ja huuhtele hyvin.
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Kerää tähän muistilistaan tarvitsemasi tuotteet, 

niin saat ne helposti lähimmästä maalikaupastasi.

Tikkurilan Maalilinjan asiantuntijat ovat laatineet nämä 

työohjeet. Niiden avulla onnistut niin uusien kuin 

vanhojenkin pintojen käsittelyssä. 


