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Itse tehty!
Profi-kalkkivalikoima
Vihjeitä parhaiden
tulosten saavuttamiseksi
• pohjusta
• maalaa
• kuvioi
• työskentele luovasti
väreillä

Uusi profi-kalkkivalikoima
yhdellä silmäyksellä
Pohjusteet
Profi-silikaattipohjuste (306) on ihanteellinen esikäsittelyaine kun ulkomaalaukseen käytetään Profi-kalkkimaalia (344). Pohjustus tasoittaa epätasaisuudet, kovettuu ja yhdistyy parhaalla mahdollisella tavalla kaikkiin mineraalisiin
pohjiin.

Profi-kalkkitasoitteesta (342) voi hetkessä itse
sekoittaa pulverimaisen tasoitemassan, jota on
helppo työstää ja joka soveltuu pohjien tasoittamiseen sekä pienten vikakohtien korjaamiseen.
Muuraus- tai tasoituslastalla voi tasoitemassaa
työstää ja muotoilla myös yksilöllisesti.

Elävä, kestävä, hengittävä
AURO-profi-kalkkimaaleja on helppo käyttää, ne ovat erittäin tehokkaita ja hyvin peittäviä. Ne valmistetaan puhtaasti mineraalisista
raaka-aineista sekä valikoiduista hautakalkkilaaduista. Tästä
pidämme johdonmukaisesti kiinni silloinkin, kun toiset luonnonvärien valmistajat käyttävät synteettisiä lisäaineita. Kosteutta
säätelevien ominaisuuksiensa ansiosta nämä luonnolliset kalkkimaalit ja -laastit edistävät ihanteellisesti asuinilmastoa.
Käytön jälkeen voidaan kaikki AURO-tuotteet kompostoida
kuivuneina ympäristöä rasittamatta - näin ne palaavat luonnon
kiertokulkuun.
Toivotamme sinulle paljon iloa AURON kanssa luovasti työskennellessä ja asumisessa. Lisätietojat saat AURO-jälleenmyyjältäsi ja
osoitteesta www.auro.de.
Neuvomme mielellään kaikissa kysymyksissä:
Tel. +49 5 31 – 2 81 41 - 41
sähköposti: support@auro.de

Kalkkimaali
Jos suosii klassisia kalkkimaaleja, joutuu aina
tekemisiin Profi-kalkkimaalin (344) kanssa. Se
soveltuu ihanteellisesti kattojen ja seinien peittävään maalauksen sisä- ja ulkotiloissa. Tätä hengittävää ja hyvin peittävää maalia on helppo
työstää ja sen lisäksi sillä on erinomaiset ruiskutus- ja kuivumisominaisuudet. Ammattimaisen
laadun valkoisuusaste (vaaleusarvo) on 97 - 100.

Kalkkilaasti
Profi-kalkkipohjainen hienolaasti (345) ja Profikalkkipohjainen tasoituslaasti (347) ovat käyttövalmiita laasteja, jotka soveltuvat sisätiloihin
kuten esim. kellareihin tai kylpyhuoneisiin. Kalkkipohjaisen hienolaastin hienorakeinen koostumus saa aikaan koristeellisen pinnan, jonka kuviointi vaihtelee sen mukaan, levitetäänkö se telalla vai harjalla, kun taas täyteläinen kalkkilaasti
levittäytyy parhaiten muurauslastalla ja voidaan
sen jälkeen kuvioida taiteellisesti harjalla tai lastalla.

Kalkkimaaliväri
Uuden Kalkkimaalivärin (350) myötä saat nyt ensimmäistä kertaa käyttöösi
7 täyssävyväriä, jotka saavat sydämesi lyömaan nopeammin ja joiden ansiosta
luomisvoimallasi profi-kalkkituotteilla sisätiloissa ei enää ole rajoja. Voit levittää kalkkimaalivärin täyssävynä, sekoittaa sen profi-kalkkimaaliin sävytysvärinä, elävöittää kalkkilaastia sävyttämällä tai levittää sen pastellinvärisenä Profikalkkipohjaisen hienolaastin tai Profi-kalkkipohjaisen tasoituslaastin päälle.
Lisäksi värit voi sekoittaa keskenään, niin että lukemattomat värivaihtoehdot
ovat mahdollisia. Yksilölliselle monipuolisuudelle ei enää ole rajoja.
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Luova alkunäytös
Profi-kalkkitasoitteen sekoitus
Laita Profi-kalkkitasoitetta (342) tarpeeksi
suureen ämpäriin ja sekoita se suhteessa
2 osaa tasoitetta 1,1 osaan vettä. Sekoita sitten
mieluiten maalivispilällä paakuttomaksi kunnes koostumus on sopiva. Anna seoksen turvota 2 - 5 minuuttia ja sekoita uudestaan. Liian
jäykkää massaa voi ohentaa vedellä.
Muurauslastalla
Nyt tasoitemassa voidaan levittää seinille lastalla tai tasoituslastalla. Levityspaksuus saa
olla enintään 3 mm. Huomioi myös, ettei tasoitetta sekoiteta valmiiksi enemmän kuin voi
käyttää yhden työpäivän aikana.

Valinnan vaikeus - kalkkimaali vai
kalkkipohjainen hienolaasti?
Sileä ja matta
Sileät, mattapintaiset seinät korkealla valkoisuusasteella saa parhaiten
maalaamalla ne Profi-kalkkimaalilla (344). Se vakuuttaa hyvällä pitävyydellä ja työstöominaisuuksilla ja sopii useimmille pohjille, myös kipsilevyille. Yhdessä Profi-silikaattipohjusteen (306) kanssa myös ulkotiloihin. Ja tämä ilman muovidispersiota. Sen voi ohentaa vedellä jopa
20 % ja sen riittävyys on pohjasta riippuen jopa 10 m2/litra. Suuremmille pinnoille kalkkimaali levitetään ja työstetään parhaiten telalla.

Ei vain pohjustukseen
Profi-kalkkitasoitteen sävytys
Väreistä pitävä voi lisätä valmiiseen tasoitemassaan Kalkkimaaliväriä (350) ja näin sävyttää jo perustuotteen. Toivotun värisävyn voi
myös sivellä kuivanneen tasoitteen päälle
täyssävynä. Joka tapauksessa mielikuvituksella ei ole rajoja erilaisten tekniikkojen käytössä.
Seiniin itämaista tunnelmaa
Niinsanotulla sileän tasoitteen tekniikalla saavutat hyvin tiiviin pinnan, joka tuntuu silkkimäiseltä ja näyttää kauniin marmoroidulta.
Värillinen tasoitemassa levitetään joko venetsialaisella liipalla tai japaninlastalla kunnolla
painaen monessa kerroksessa erisuuntaisin
edestakaisin vedoin.
Näin syntyy pilvimäinen vaikutelma ja käytetyistä työkaluista riippuen vaihteleva kuviointi.
Työstössä syntyvän tiiviyden ansiosta pinnoituksesta tulee erittäin luja. Lisäkiiltoa ja -suojaa saat pintaan, kun lopuksi levität päälle kerroksen väritöntä Seinälasuurivahaa (370-00)
rievulla ja kiillotat pinnan.
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Kuvioitu
Jos mieluiten koristaa neljä seinäänsä kuvioin,
on parasta ottaa heti käyttään Profi-kalkkipohjainen hienolaasti (345). Sillä saa helposti
aikaan erilaisia pintoja telalla tai harjalla työstämällä. Hienorakeisuutensa ja ainutlaatuisten
tuoteominaisuuksiensa ansiosta hienolaasti
näyttää erittäin hyvältä myös kosteissa tiloissa.

Tela

Harja
Maalin ja hienolaastin sävytys
Kalkkimaaliväri (350) voidaan levittää täyssävynä tai sävytysvärinä
sekoitettuna missä suhteessa tahansa AURO-kalkkituotteisiin. Useampia
värisävyjä käytettäessä kannattaa kokeilla väriä huomaamattomassa paikassa, niin että voi arvioida miltä tulos näyttää tarpeellisen kuivumisen
jälkeen.Tuoteominaisuuksiensa takia kalkkimaaliväri soveltuu vain käyttöön sisätiloissa.
Monilahjakkuus
Uuden Kalkkimaalivärin (350) olennainen etu
on sen monipuolisuus. Sen voi levittää täyssävynä kaikkien profi-kalkkituotteiden sekä myös
Homeenpoistomaalin (327) ja Raikastavan
seinämaalin (328) päälle. Raikastava seinämaali on valkoinen seinämaali valokatalyyttisilla
ominaisuuksilla, joka poistaa ja hajoittaa tehokkaasti sisäilman sisältämiä vahingollisia aineita
ja hajuja.
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Kuulaita hetkiä
Lukemattomia vaihtoehtoja
Seitsemään perusväriin pohjautuen Kalkkimaalivärin
(350) kanssa saa aikaan lukemattomia värivaihtoehtoja.
Sekoittaa voi yhtä väriä perustuotteeseen tai useampia
värisävyjä voi yhdistää toisiinsa askelittain. Koko AUROkalkkivalikoiman puitteissa on kaikki mahdollista.
Sävytys kalkkimaaliväreillä
Ota esille tarpeeksi iso ämpäri ja kaada siihen perustuotetta, esim. Profi-kalkkimaalia (344). Sekoita siihen
Kalkkimaaliväriä (350) kunnes värisävy on toivomasi.
Kalkkimaaliväriä voi sekoittaa missä tahansa
suhteessa AURO-kalkkimaaleihin.

Tärkeää on tekniikka saneeraus kalkkilaastilla
Ihanteellinen saneeraukseen
Toisin kuin Profi-kalkkimaalilla ja Profi-kalkkipohjaisella hienolaastilla on Profi-kalkkipohjaisella tasoituslaastilla (347) erittäin
täyteläinen rakenne, jonka kanssa on mahdollista työskennellä äärimmäisen luovasti.
Se levitetään parhaiten tasoituslastalla
tasaisen peittävästi. Lopuksi sen sisälle voi
painaa koristeellisia elementtejä kuten esim.
simpukoita tai pieniä kiviä, tai vielä märkää
massaa voi muotoilla käsin tai lastalla. Vettä
lisäämällä voi sitä työstää myös harjalla tai
telalla. Tulet näkemään, että saneeraukseen
tarjolla olevat mahdollisuudet ovat hyvin
monipuolisia.

Koska värit ovat märkänä läpikuultavia, suosittelemme
koealueen maalausta huomaamattomassa paikassa ja
värin arviointia kuivuneena.
AURO-kalkkilaastien ja AURO-kalkkitasoitteiden sävytyksessä on kalkkimaalivärillä ohentava vaikutus.

Käyttö täyssävynä
Luonnollisen koostumuksensa ja valikoitujen kalkkilaatujen ansiosta "hehkuvat" kalkkimaalivärit sisältä ulospäin ja myös säilyttävät hehkuvoimansa.
Täyssävynä maalaamiselle ei siis ole esteitä. Kukkaismainen keltainen tai
vaaleansininen saavat esim. pienet huoneet loistamaan valoisana ja näyttämään suuremmalta. 2,5 l pakkauskoko riittää jopa 25 m2 suuruiselle pinnalle sivelykertaa kohti. Vaaleampien pintojen saavuttamiseksi voi kalkkimaaliväriä ohentaa vedellä enint. 20%.

Värillinen kalkkitasoitelaasti?
Koska tämä laasti on erittäin sitkeää, on suositeltavaa sekoittaa Kalkkimaaliväri (350)
koneellisesti (esim. maalisekoittimella) kalkkitasoitelaastiin.

Suuria pintoja käsitellesseä parhaat tulokset saavutetaan telalla. Syntyvä
pilvimäinen pinta on tuotteelle tyypillistä ja antaa huoneille yksilöllisen
luonteen.

Värilliset seinät saadaan myös aikaan sivelemällä kalkkimaaliväriä kuivanneen laastin
päälle. Joko täyssävynä tai käyttämällä itse
useasta eri värisävystä koottua luovaa värisävyä. Voit myös sivellä laastiin sävytettyä
Profi-kalkkimaalia (344) saadaksesi väriä
(unelma)asuintiloihisi.
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Yhdellä silmäyksellä
Kalkkimaaliväri no. 350 - täyssävyt

Et voi ohittaa AURO profi-kalkkituotteita jälleenmyyjäsi luona.
Tunnistat ne sinisestä ämpäristä.

Profi-kalkkitasoite No. 342

350-05 keltainen

350-35 terrakotta

• 3 ja 20 kg
• hengittävä
• helppo käyttää
• sekoitetaan veteen
• värisävytettänä käytettävissä sileän
tasoitteen tekniikkaan

350-45 oksidinpunainen

Profi-silikaattipohjuste No. 306

350-55 vaaleansininen

350-65 vihreä

• 5 ja 10 L
• sisä- ja ulkotiloihin
• ihanteellinen silisifikaatio
• perusta profi-kalkkituotteille
• pohjan vahvistus

350-85 ruskea

Profi-kalkkimaali No. 344

Ota huomioon, että on kyse alkuperäisten värien
painokuvista, joiden väreistä tosiasialliset värisävyt voivat poiketa käyttötavasta tai pohjasta
riippuen.

• 5 ja 10 L
• hengittävä
• sisä- ja ulkotiloihin
• erinomainen peittokyky
• sisätiloissa väri sävytettävissä

350-95 antrasiitti

Profi-kalkkipohjainen
hienolaasti No. 345

Ajankohtaisia väri-ideoita

• 7,5 ja 15 kg
• hienorakeinen koostumus
• myös kosteisiin tiloihin
• telalla levitykseen tai sivelyyn
• väri sävytettävissä

Painettu värikarttamme (mm. osoitteessa www.auro.de) antaa ensinäkymän kalkkimaalivärien maailmaan. Karttaan olemme koonneet sinulle
havainnollisessa muodossa ajankohtaisia väri-ideoita.
Tämän lisäksi tarjoaa väriviuhkamme
80 valikoitua, käsintehtyä sekoitusta
ja tiedot niiden sekoitussuhteista,
joten voit itse sekoittaa sävyt helposti ja nopeasti.

Profi-kalkkipohjainen tasoituslaasti No. 347
• 18 kg
• käyttövalmis
• ihanteellinen saneerauksen
• kuvioitava koristelaasti
• väri sävytettävissä

Lukuisia ja havainnollisia esimerkkejä sileän tasoitteen tekniikasta ja
sävytetystä Profi-kalkkipohjaisesta
hienolaastista löydät
"Multiboxistamme".

Kalkkimaaliväri No. 350
• 0,25 L, 0,5 L ja 2,5 L
• hengittävä
• täyssävy- ja sävytysmaali
• värikkäät, yksilölliset seinät
• kalkkimaalien ja -laastien sävytykseen

Multibox on nähtävillä jälleenmyyjäsi luona.
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Äkillinen homevahinko?
Ei huolta.
Siinä kun profi-kalkkituotteita voidaan käyttää
ennaltaehkäisevästi hometta vastaan, on toimittava nopeasti kun homesieni on jo päässyt
seiniin.
Pur-san3 (414) käytännöllisessä laatikossa
tarjoaa kaiken, mitä tarvitset luonnonmukaiseen homeentorjuntaan: kolme komponenttia
poistoon, estoon ja suojaukseen auttavat
luotettavasti.
Homeenpesuaine (412) irrottaa itsepintaisen homeen seinistä ja katoista.
Ja tekee sen tuottamatta myrkyllisiä höyryjä. Sen jälkeen pysäyttää
Homeenesto (413) itiöiden leviämisen. Ilman klooria, materiaalia säästäen
ja samalla haalistamatta. Kun lopuksi sivelet homeesta puhdistettuihin
paikkoihin Homeestomaalia (327), teet niistä
pitkälti vastustuskykyisiä uutta homehyökkäystä vastaan. Maalilla on hyvä peittävyys ja
korkea pH-arvo (n. 12).
Käytä biologisia torjunta-aineita turvallisesti.
Lue merkinnät ja tuotetiedot aina ennen
käyttöä.

Pikku apulaisia suuriin tuloksiin

Mitä sinun kannattaa
tietää …
Seinien maalaamiseen on AUROn valikoimissa
seuraavat tuotteet saatavina ympäristölaadussa:
Silikaattimaali (303) ja Silikaattisideaine (304),
sekä useita eri seinämaaleja ja laasteja. Värikkäät seinät saat Täyssävy ja sävytys-väreillämme (330,) Kasvipohjaisella seinälasuurilla (360)
ja Seinävahalasuurilla (370).

Päivästä päivään - loistavia ratkaisuja
AUROn erikoispuhdistusaineet ja hoitoaineet pitävät huolen siitä, että
lattiasi ja puuhuonekalusi ovat vielä vuosienkin jälkeen mitä parhaimmassa kunnossa.
“Loistavia ratkaisuja” on nimeltään puhdistus- ja hoitoainesarjamme,
joka tarjoaa sinulle huippuluokan ongelman ratkaisijat, on sitten
kyseessä itsepintaiset rasvakerrokset, kalkkikerrostumat tai home. Ne
ovat teknisesti korkealaatuisia tuotteita, tietenkin tunnusomaisella
ympäristölaadullaan, johon olet AUROn tuotteista tottunut.

AUROlla ei ole pelkästään ilmaisuvoimaisia maaleja vaan myös sopivat siveltimet, telat, telaritilät, maalinsekoitusastiat ja paljon muuta, mitä tarvitset.

Kokeile myös kosteita puulattiapyyhkeitämme (Clean & Care Wax No. 680)
puulattioiden ja huonekalujen hygieeniseen puhdistukseen. 100% kompostoitavat luonnonkuitupyyhkeet puhdistavat, hoitavat ja suojaavat puupintojasi luonnonvahoilla ja jojobaöljyllä. Ne
sopivat kaikkiin tavallisiin levymoppeihin tai myös käsin pyyhkimiseen.

Ohjelmastamme löytyvät sopivat maalitelat profi-kalkkituotteiden työstöön.
Ne soveltuvat jatkuvaan ammattimaiseen käyttöön, niihin mahtuu paljon
maalia ja ne levittävät sen tasaisesti. Venetsialaisella liipalla ja japaninlastalla sinun on helppo käyttää sileän tasoitteen tekniikkaa. Saat aikaiseksi
arvokkaat pinnat, joista sinulla on iloa pitkäksi aikaa.
Siveltimet ja kaikki muut työvälineet on
puhdistettava käytön jälkeen perusteellisesti vedellä niin että ne säilyvät hyvässä
kunnossa. AURO-tuotteiden jäämät voi kuivuneina huoletta kompostoida tai heittää
talousroskiin.
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