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Tikkurila auttaa
sinua onnistumaan
Kuviointimaalaus on mukava ja yksinkertainen tapa
luoda näyttäviä kuvioita, persoonallista tunnelmaa
ja piristäviä yksityiskohtia.
Kodin koristaminen on hauskaa ja yllättävän helppoa
– ota koko perhe mukaan tekemään kodista viihtyisä
ja yksilöllinen. Päästä luovuutesi valloilleen, vain
mielikuvitus asettaa rajat!
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Kuviointimaalauksella
helposti oman näköistä
Kuviointimaalauksella voit luoda monia erilaisia tekniikoita
hyväksi käyttäen jäljittelemätöntä tunnelmaa kotiisi. Useimmat
kuviointitekniikat ovat erittäin tekijäystävällisiä ja sallivat ”suurpiirteisenkin” työskentelytavan. Kuviointimaalaus onnistuu siis
keneltä tahansa – vaikka jälki näyttää sisustusammattilaisen maalaamalta. Jos epäröit, kokeile vaikka ensin eri tekniikoita erilliselle
levylle ja valitse omasi. Välineet eivät nimittäin paljoa maksa.

Poimi ideat tästä esitteestä tai sovella esitteen ajatuksia
oman makusi mukaan.
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Väripesu

Akvarellimainen pinta voi olla värivalinnoista riippuen joko pehmeän utuinen tai tehokkaan intensiivinen. Seinän pohjaväri 4531, väripesu 4610.

Väripesulla
tunnelmaa kotiin
Väripesu on yksinkertainen ja nopea tapa
elävöittää kodin yksivärisiä seinäpintoja.
Valitse hentoja autereisia sävyjä tai raikkaita,
pirteitä värejä – väripesulla seinäpinnat syttyvät eloon.
Valikoi värit huolella: syntyvä kuvio on sitä
hennompi, mitä lähempänä kuviointiväri on
pohjavärin sävyä. Paras lopputulos syntyy,
kun kuviointiväri on pohjaa hieman tummempi ja murretumpi.
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Esitteen kuvien värit ovat viitteellisiä. Värinumeron
perusteella löydät oikeat värimallit Tikkurilan värikartoista.

OHJEET
Maalaa pohjaväri seinille Tikkurilan akrylaattisisämaalilla,
kuten Harmony tai Joker Sisustusmaaleilla. Anna kuivua
kunnolla.
Sekoita kuviointiväri lisäämällä valmiiseen Kaunis Koti
Kuviointimaaliin vettä suhteessa 1:1. Voit myös valmistaa
kuviointimaalin sekoittamalla keskenään maalia, Laseraa
ja vettä suhteessa 1:1:1.
Levitä kuviointiväri seinälle sienellä pesevin, pyörivin liikkein. Älä paina kovaa, vaan pyyhi kevyesti, jolloin väri levittyy
tasaisemmin. Toista käsittely 2-3 kertaa, jotta lopputuloksesta
tulee tasainen ja värikylläinen. Anna maalin kuivua käsittelykertojen välillä.
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Kuviointimaalaus telalla

Lämmin itämainen tunnelma syntyi kuviointitelalla ja Kaunis Koti -kuviointimaalilla. Seinän pohjaväri 4621, kuviointiväri 4622.

Kuviointitelalla
kolmiulotteinen ilme
Kuviointitelalla syntyy ripeästi mielenkiintoista ja
vaikuttavan näköistä jälkeä. Tee pinnasta valintasi
mukaan joko hennon hienostunutta tai dramaattista. Eniten lopputulokseen vaikuttaa kuviointimaalin väri, sillä pohjaväri ainoastaan pilkahtaa
esiin.

Kolmiulotteista pintaa synnyttäviä kuviontiteloja
on kaupan monenlaisia, mutta vain mielikuvitus
asettaa rajat: kokeile esimerkiksi muovipussia tai
säämiskää normaalin maalaustelan päällä!
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Esitteen kuvien värit ovat viitteellisiä. Värinumeron
perusteella löydät oikeat värimallit Tikkurilan värikartoista.

OHJEET
Maalaa seinät Harmony Sisustusmaalilla tai jollakin muulla
Tikkurilan akrylaattisisämaalilla. Anna kuivua.
Ohenna Kaunis Koti Kuviointimaalia vedellä noin 20 % tai
valmista kuviointimaali sekoittamalla Tikkurilan sisämaalia
ja Laseraa suhteessa 1:1.
Levitä kuviointimaali telalla ohuesti noin puolen metrin
kaistaleina. Kuvioi märkä maali välittömästi kuviointitelalla pyöritellen. Parhaiten onnistut, kun tekijöitä on kaksi
– toinen levittää kuviointimaalia ja toinen kuvioi sen telalla.
Puhdista tela aika ajoin pyöräyttämällä sitä puhtaalla pakkauspaperilla tai pyyhkimällä kostealla rievulla.
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Taika Helmiäissmaalit

Pehmeä vaikutelma syntyi ristiin rastiin telauksella. Taika helmiäismaalin sävy Sole 2079.

Sävytä ja säväytä
ristiin rastiin menetelmällä
Riittoisien ja helposti työstettävien Taika-tuotteiden avulla voit luoda kotiisi ennen näkemättömän
kiehtovia ja aistillisia pintoja. Aikaisemmin vain
ammattisisustajien käytössä olleet tuotteet sopivat niin eleettömän tyylikkäiden kuin vahvojen ja
rohkeiden tunnelmien luomiseen. Helpolla ristiin
rastiin telaustekniikalla aloittelijakin onnistuu.
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Esitteen kuvien värit ovat viitteellisiä. Värinumeron
perusteella löydät oikeat värimallit Tikkurilan värikartoista.

OHJEET
Rajaa maalarinteipillä alue, jonka haluat maalata.
Paina teipin sisäreuna tiukasti alustaan kiinni, jotta
reunasta tulee siisti.
Levitä Taika Helmiäismaalia telalla maalattavalle
alueelle epämääräisesti ristiin rastiin telaamalla.
Poista maalarinteippi heti maalaamisen jälkeen.
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Sablonimaalaus

Jännittävä kontrasti syntyi, kun sablonikuviot tehtiin kiiltävällä lakalla himmeälle pohjalle. Seinän yläosa F342, alaosa H342. Sydämet Kiva Kalustelakka.

Koristele
kauniiksi sablonilla
Piristä seinäpintaa sablonimaalauksella. Tilaa
kiertävä boordi tai ornamentti kokoaa huoneen,
kun taas yksittäinen kuvio toimii katseenvangitsijana. Säännöllisellä, toistuvalla kuviolla syntyy
tapettimainen ilme. Elävämpään lopputulokseen
pääset käyttämällä kahta eri väriä. Voit käyttää
valmiita sabloneja tai suunnitella itse mieleisesi ja
leikata sen vaikkapa piirtoheitinkalvosta.
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Esitteen kuvien värit ovat viitteellisiä. Värinumeron
perusteella löydät oikeat värimallit Tikkurilan värikartoista.

Seinän yläosa 4565, sablonivärit 4566 ja 4606, seinän alaosa 4609

Koululaisille jäävät kirjaimet paremmin mieleen,
kun ne maalataan suoraan seinään.

OHJEET
Kiinnitä sabloni haluamallesi paikalle maalarinteipillä.
Kasta vaahtomuovitöppäri kevyesti maaliin ja painele töppäriä paperille. Töppärin tulee olla lähes kuiva, koska näin saat
kuvion reunat pysymään siisteinä.
Töppää kevyellä ranneliikkeellä kohtisuoraan sablonia vasten.
Pese sablonia aika ajoin, jotta lovikot eivät tukkeudu.
Kokeile Tikkurilan valmiita sabloneja. Lisää sablonikuvioista
Uudesta Sablonimaalausoppaasta.
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Rajausmaalaus

Yhdistä reippaasti vastakohtia ja erilaisia tekniikoita: sileää maalipintaa, rosoista Tunto Hieno struktuuripinnoitetta ja rajausmaalausta. Seinä F457.

Selkeää ja graafista

rajausmaalauksella
Rajausmaalauksella saat graaﬁsen pelkistettyjä
kuvioita tai väripintoja. Voit maalata helposti
likaantuvat seinien alaosat tummemmalla värillä
ja yläosat vaaleammalla tai tehdä ruutuja, raitoja
tai viivoja.

Suoralinjaisten kuvioiden rajauksissa kannattaa käyttää maalarinteippiä apuna. Voit myös
yhdistellä rajausta muiden kuviointitekniikoiden
kanssa, kokeile esimerkiksi Tunto struktuuripinnoitetta tai Mosaic hiutalelakkaa.
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Esitteen kuvien värit ovat viitteellisiä. Värinumeron
perusteella löydät oikeat värimallit Tikkurilan värikartoista.

Seinän pohjaväri 4737, rajausmaalaus 4562

OHJEET
Piirrä ja teippaa kuvio seinään.
Levitä maali rajatulle alueelle pienellä telalla
tai siveltimellä.
Irrota teippi kun maali on vielä kosteaa, jolloin
teippi irtoaa paremmin ja rajasta tulee siisti.
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Tunto struktuuripinnoite

Takkahuoneen pehmeä, akvarellimainen tunnelma luotiin väripesemällä huokoinen Tunto Hieno -pinta Kaunis Koti Kuviointimaalilla, väri 4689.

Välimerellisiä tunnelmia
Tunto struktuuripinnoitteella
Elävää, hieman rappauksen kaltaista pintaa saat
Tunto struktuuripinnoitteella. Telaa ja kuvioi – niin
yksinkertaista se on. Kuviointimahdollisuuksia on
loputtomasti, kuten myös kuviointiin soveltuvia
välineitä.

Tunto struktuuripinnoite sopii parhaiten kuiviin
sisätiloihin kuten olohuoneeseen, takkahuoneeseen tai ruokailutilaan tunnelmaa luomaan.
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Esitteen kuvien värit ovat viitteellisiä. Värinumeron
perusteella löydät oikeat värimallit Tikkurilan värikartoista.

Tunto Hieno -pinta väripestiin sienellä.

OHJEET
Maalaa seinä pohjavärillä ja anna kuivua.
Telaa runsaasti hienoa Tunto struktuuripinnoitetta pohjamaalattuun seinään. Kuvioi samantien haluamallasi
työvälineellä.
Kuviointityövälineeksi sopii parhaiten rosoinen kuviointitela,
karkea harja tai sivellin.
Seinään saat väriä joko sävytetyllä Tunto struktuuripinnoitteella tai väripesulla.
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Mosaic-hiutalelakkaus

Mosaic hiutalelakalla syntyy helposti kaunis tehostekuvio. Seinän väri 4553, raita 4575.
Mosaic hiutalelakka 6879.

Värien leikkiä

hiutalelakalla
Mosaic hiutalelakka on jännittävän erilainen tapa leikkiä
väreillä. Hiutalelakalla syntyvät mukavasti sekä seinä- ja
lattiapinnat että erilaiset kuviot. Kuviointi muodostuu
pohjaväristä ja sen päälle telattavasta hiutalelakasta.
Yhdistelemällä erilaisia pohjavärejä ja hiutalelakkavaihtoehtoja saat moni-ilmeisen ja yksilöllisen pinnan.
OHJEET
Sekoita huolellisesti purkillinen Mosaic hiutaleita kolmeen litraan
Mosaic lakkaa. Hämmennä seosta silloin tällöin käytön aikana.
Telaa Tikkurilan akrylaattimaalilla maalatun pohjan päälle
tasainen kerros Mosaic hiutalelakkaa.
Parhaaseen tulokseen pääset, kun levität lakan telalla ristiin ja
viimeistelet yhdensuuntaisin vedoin alhaalta ylös. Lakkakalvo
on märkänä vaalea, mutta muuttuu kuivuessaan kirkkaaksi.
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Esitteen kuvien värit ovat viitteellisiä. Värinumeron
perusteella löydät oikeat värimallit Tikkurilan värikartoista.

Projisointi

Näyttävyyttä makuuhuoneeseen on saatu suurella kukkakuviolla. Seinän väri Y401, kuvio Taika Helmiäismaali 2079.

Suuret kuviot

projisoimalla
Projisoinnilla tyyli on vapaa, voit valita minkä tahansa kuvion
ja värin. Mitä monimutkaisempi ja -värisempi kuvio on, sitä
haasteellisempi se on maalata. Maalaus onnistuu parhaiten,
kun käytät apuna erikokoisia siveltimiä. Näin saat huoliteltua
kapeimmat kohdat, mutta isoimmat pinnat maalaat joutuisasti.
Jos väri on kuultava, tee siveltimenjäljet huolellisesti kuviota
myötäillen.
OHJEET
Maalaa seinä Harmony Sisustusmaalilla. Heijasta kuvio piirtoheittimellä tai videotykillä seinälle ja piirrä sen ääriviivat lyijykynällä.
Maalaa kuvio Taika Helmiäismaalilla huolellisesti kuvion muotoja
myötäillen kapealla siveltimellä.
Voit käyttää halutessasi pohjan ja kuvion maalaamiseen mitä
tahansa Tikkurilan vesiohenteista sisäseinämaalia.
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Vinkkejä

Seinän värit: Kaunis Koti -värilastu 16.

Vinkkejä kuviointiin
•

Valitse uusi väri sen huoneen valaistuksessa,
jota olet sisustamassa.

•

Lue aina etiketti ja maalin valmistetiedot ennen käyttöä.

•

Löydät maalausalan liikkeistä erilaisia kuviointivälineitä,
mutta voit kokeilla kuviointityössä myös säämiskää,
muovipussia tai erilaisia siveltimiä.

•

Suojaa aina ensin lattiat, listat ja sähkölaitteiden kuoret.
Voit laittaa leveää teippiä myös katonrajaan. Muista
kuitenkin poistaa teipit, kun maali on vielä kosteaa.

•

Varaa aina riittävä määrä maalia, jotta saat työn loppuun
samalla kuviointimaalierällä.

•

Jos maalia joutuu väärään paikkaan, poista se heti
kostealla sienellä tai rätillä.

•

Muista pestä työvälineet heti, kun työ on valmis.
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Esitteen kuvien värit ovat viitteellisiä. Värinumeron
perusteella löydät oikeat värimallit Tikkurilan värikartoista.

JOKER
Silkinhimmeä, vesiohenteinen
sisämaali olo- ja makuuhuoneisiin.
Jokeria myös 0,225 litran pikkupurkeissa.

LUJA

REMONTTIÄSSÄ

Luja kestää kovaakin kulutusta ja on
omiaan kylpyhuoneissa ja muissa
toistuvaa pesua vaativissa kosteissa
tiloissa. Saatavana puolihimmeänä ja
puolikiiltävänä.

Puolihimmeä sisäseinien ja -kattojen
maali. Kestää elämää myös vaativissa
kohteissa kuten keittiössä, eteisessä ja
lastenhuoneessa.

KUVIOINTITUOTTEET
KAUNIS KOTI
KUVIOINTIMAALI

LASERA

Vesiohenteinen akrylaattierikoismaali
seinien kuviointiin.

Tekee maalista kuultavan ja antaa
lisää kuviointiaikaa. Sekoitetaan
sisustusmaaliin suhteessa 1 osa
maalia ja 1 osa Laseraa.

ERIKOISTUOTTEET
MOSAIC HIUTALELAKKA

TAIKAHELMIÄISTUOTTEET

Väritön, vesiohenteinen lakka,
johon Mosaic hiutaleet sekoitetaan. Mosaic sopii erinomaisesti
portaikkojen seinäpintojen
suojaksi, mutta koristaa kauniisti
myös muita kodin pintoja.

Taika Helmiäsilasyyri
Kuultava, vesiohenteinen sävytettävä erikoislasyyri, jolla saadaan
aikaan seinäpinnoille metallinhohtoisia helmiäisefektejä.

TUNTO
Vesiohenteinen struktuuripinnoite
seiniin, kattoihin ja muihin pintoihin, joihin halutaan kolmiulotteista
ilmettä. Valitse värit Tunto-värikartasta.

SABLONIT
Yksittäispakatut sablonit seinien,
kalusteiden ynnä muiden kodin
pintojen koristeluun. 8 erilaista
mallia.

Taika Helmiäismaali
Vesiohenteinen, sävytettävä akrylaattimaali, jolla saadaan aikaan
metallinhohtoinen helmiäisefekti
kalusteille ja seinäpinnoille. Taikavärit löydät Taika Värioppaasta.
Taika kaksivärinen Helmiäislasyyri
Kuultava, vesiohenteinen erikoislasyyri, jolla saadaan seinäpinnoille
kaksivärinen helmiäisefekti.

Huom! Kaikki maalit ovat turvallisia vesiohenteisia sisustusmaaleja. Ne kuivuvat nopeasti, mutta lopullisen kestävyyden
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maalipinta saavuttaa vasta parin viikon kuluttua. Käytä maaleja ja pintakäsittelyaineita turvallisesti: lue aina etiketti ja
valmistetiedot ennen käyttöä.

Oikeilla tuotteilla onnistut

HARMONY
Ensimmäinen täyshimmeä sisustusmaali, joka kestää puhdistusta.
Harmonia myös 0,225 litran pikkupurkeissa.

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSNEUVONTA • TEKIJÄPANKKI

ESITTEESSÄ KÄYTETYT
VÄRIKARTAT

780150 MES KUVI 2008

Tikkurilan Maalilinja palvelee arkisin klo 8–19 numerossa 010 860 8600, puhelun hinta normaali pvm/mpm.

Tikkurila Symphony -värilastut
Kaunis Koti -värilastut
Taika väriopas
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