
KESTÄVÄMPIEN  
PINTOJEN PUOLESTA

 tikkurila.fi 

EKOMERKITTYJÄ MAALEJA ENSIMMÄISENÄ 

SUOMESSA

Maaleillemme on myönnetty useita eko-
merkkejä: pohjoismainen Joutsenmerkki, EU- 
ympäristömerkki, vähäpäästöisyyttä mittaava 
M1-luokitus ja allergiatunnus. Luokitukset 
auttavat meitä valitsemaan ympäristön, ter-
veyden ja turvallisuuden kannalta parempia 
tuotteita. 

HENGITTÄVIÄ PINTOJA

Sisäseinämaalimme ovat hengittäviä eli niiden 
vesihöyrynläpäisevyys on hyvä. Tikkurilan 
ulkomaalit on optimoitu toimimaan niin, 
että ne toisaalta suojaavat pintaa säärasituk-
selta ja suoralta vesisateelta, mutta myös 
päästävät vesihöyryn lävitseen.

TUTKITUSTI KORKEALAATUISET 

RAAKA-AINEET

Etsimme jatkuvasti raaka-ainetoimittajien 
kanssa teknisesti toimivia sekä terveyden ja 
ympäristön kannalta turvallisempia vaihto- 
ehtoja. Vähäpäästöiset, vesiohenteiset 
maalimme on valmistettu korkealaatuisista 
raaka-aineista ja tuotteiden ominaisuudet 
varmistetaan perusteellisten kenttäkokeiden 
ja laboratoriotestien avulla. 

SUOMESSA VALMISTETTU

Valmistamme satoja tuotteita Suomessa ja 
ostamme lähes kaikki tuotteidemme raaka- 
aineet EU-maista. Mitä lyhyemmät kuljetus-
matkat, sitä pienempi ympäristökuormitus.



Tikkurilalle ympäristöystävällisyys tarkoittaa muun muassa korkeaa laatua ja 
maalatun pinnan pitkää ikää. Tuotteiden laatu näkyy parempana kestävyytenä ja 
takaa pintojen pidemmät huoltomaalausvälit. Näin vähennämme maalaamisesta 
aiheutuvaa ympäristövaikutusta.

ESIMERKIKSI

3 SYYTÄ VALITA VESIOHENTEINEN MAALI

1. Vähäpäästöisyys ja parempi sisäilma
Vesiohenteisten tuotteiden ohenne on 
nimensä mukaisesti vesi. Vesi on turvallisin 
vaihtoehto niin ympäristön kuin maalarinkin 
kannalta. Erityisesti maalausvaiheessa 
vesiohenteisen maalin ympäristövaikutukset 
ovat liuoteohenteista maalia pienemmät. 
Vähäpäästöisyyden ansiosta myös sisäilman 
laatu säilyy parempana.

2. Kestävät pinnat
Tikkurilan vesiohenteiset tuotteet ovat 
tutkitusti korkealaatuisia ja kestäviä. Ohjeiden 
mukaan käytettäessä huoltomaalausvälit ovat 
pitkät. Muistathan myös, että liuoteohenteisella 
tuotteella maalatun pinnan voi huoltomaalata 
vesiohenteisella tuotteella.

3. Helppo ja turvallinen käyttää
Vesiohenteinen tuote kuivuu nopeasti.  
Ne ovat myös terveydelle parempia, koska 
niistä haihtuu ilmaan pääasiassa vain vettä. 
Hajuttomuus ja lyhyt kuivumisaika helpottavat 
käyttöä. Tutustu tuotteiden etiketin tietoihin 
ennen maalauspuuhiin ryhtymistä.

Kestävä on ekologinen Vesiohenteinen on 
ympäristön ystävä

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja 
valitsemme korkealaatuiset raaka-aineet 
tarkkaan. Meille ympäristöystävällisyys maaleja valmistavana 

yrityksenä tarkoittaa myös mahdollisimman vähän 
ympäristöä kuormittavien vesiohenteisten tuotteiden 
kehitystä sekä niiden käytön edistämistä.

Kalusteet on helppo uudistaa 
ympäristöystävällisesti maalilla. 
Mietohajuinen Helmi on 
tutkitusti laadukas ja turvallinen 
kalustemaali, joka kuivuu nopeasti. 
Myös sillä on  M1-luokitus ja 
Joutsenmerkki. Vesiohenteinen 
Helmi soveltuu erinomaisesti 
erilaisille puu- ja metallipinnoille 
sisätiloissa. 

Kun haluat maalata sisäseinän 
hillityn himmeäksi, valitse turvallinen, 
vähäpäästöinen ja lähes hajuton 
sisustusmaalien klassikko Joker. 
Vesiohenteinen Joker on saanut 
ensimmäisenä maalina Suomessa 
EU-ympäristömerkin ja lisäksi sillä 
on Joutsenmerkki, Allergia-, Iho- ja 
Astmaliiton yhteistyötunnus sekä 
vähäpäästöisyydestä kertova M1-
luokitus.

Valikoimissamme on useita tuotteita, 
jotka täyttävät Joutsenmerkityn talon 
rakennusmateriaalien tiukat terveys- ja 
ympäristövaatimukset. Maalaa ulkona 
esimerkiksi kriteerit täyttävillä Kivisil-
julkisivumaalilla, Valtti Plus Kesto 
-kuullotteella, Yki Sokkelimaalilla tai  
Unica Akva -ikkuna- ja ovimaalilla. 
Katso tuotteet: tikkurila.fi/
joutsenmerkittytalo

* kauppa- ja rakennusmaalit

MINIMI EI RIITÄ MEILLE

Jo vuosikymmenien ajan olemme tehneet tinkimätöntä työtä ympäristön hyväksi. Meille 
on kunnia-asia olla turvallisen maalaamisen, pintakäsittelyn ja värien käytön edelläkävijä. 
Meille ei riitä, että tuotteemme täyttävät ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten 
minimitason vaan haluamme aktiivisesti tutkia ja kehittää yhä turvallisempia tuotteita 
niin terveyden kuin ympäristön kannalta. 

Valtti Plus Kesto -kuullote
Puupinnoille tarkoitetulla vesiohentei-
sella Valtti Plus Kesto -kuullotteella on 
tuplasti pidempi huoltoväli tavanomaisiin 
kuullotteisiin verrattuna. 

Remontti-Ässä
Suosituimman remonttimaalimme 
Remontti-Ässän tutkittu pesunkesto on 
ykkösluokkaa. Liuotteeton Remontti- 
Ässä on Suomen ensimmäinen maali, 
jolla on oikeus käyttää Allergia-, Iho- ja 
Astmaliiton tunnusta.

Maalilla on myös Joutsenmerkki, 
EU-ympäristömerkki ja vähäpäästöisyy-
destä kertova M1-luokitus.

 Lähes 90% Suomessa  
myymistämme tuotteista  

on vesiohenteisia.*

Suojaa pihasi puupinnat lialta, 
kosteudelta ja tikkuuntumiselta 
Tikkurilan kestävillä tuotteilla. Esimerkiksi 
vesiohenteisella Valtti Plus Terassiöljyllä 
on ennennäkemätön säänkesto ja 
värinpysyvyys. Pihan kasvatuslaatikot 
voit käsitellä myrkyttömällä Patio 
Verso -puuöljyllä. Laituri saa uuden 
ilmeen ympäristöystävällisellä Saaristo 
Laituriöljyllä, jonka ekologinen 
koostumus sopii käytettäväksi vesistöjen 
läheisyydessä.


