
Maaliruisku tarjoaa ammattimaisen lopputuloksen  
myös tee-se-itse remontoijan käyttämänä!
Meillä suomalaisilla on ollut vuosikymmenten saatossa tapana ehostaa asuntojamme tapetoimalla seiniä yhä 
uudelleen, jopa kerros kerrokselta toistensa päälle. Ruiskumaalaamisella saavutat varsin helposti ammattimaisen 
ja laadukkaan lopputuloksen, tehokeinoja unohtamatta. Ruiskumaalaaminen on helppo, nopea ja myös edullinen 
tapa saada uutta ilmettä kotiisi.

Kuluttajana ehkä ajattelet, että ruiskumaalaaminen on ainoastaan ammattilaisten hommaa. Tämä pitää 
luonnollisesti paikkansa kun puhutaan erikoismaaleista ja pinnoitteista sekä suurista kohteista. Kodin 
ehostuksen suhteen on viime vuosien aikana kuitenkin tapahtunut valtavasti kehitystä maaliruiskujen 
suhteen. Kuluttajille on tarjolla runsaasti eri kokoluokan projekteihin tarkoitettuja laitteita. Kannattaa siis 
miettiä ennen ehostuksen aloittamista mm. minkä kokoisesta maalaushommasta on kysymys, jotta osaat 
hankkia oikean laitteen. Ammattitaitoinen myyjä osaa neuvoa laitteen hankinnassa ja näin hankintahinta 
pysyy oikeassa suhteessa käyttötarkoitukseen nähden. 

Muutamia asioita tulee toki ottaa huomioon ennen aloitusta: 

1.  Mikäli et ole aikaisemmin käyttänyt maaliruiskua, kannattaa hieman harjoitella ennen varsinaisen 
 pinnan maalaamista. Useissa laitteissa on mm. säätömahdollisuuksia niin maalimäärän kuin 
 ilmamääränkin suhteen. Näiden oikeaan säätämiseen kannattaa käyttää hetki, jotta itse 
 työskentely olisi mahdollisimman vaivatonta.

2.  Ruiskumaalaamisessa syntyy aina ohivuotosumua. Tämä on seikka, joka kannattaa huomioida 
 maalattavan tilan suojaamisessa. Kaikki ne pinnat joita ei ole tarkoitus maalata, on suojattava 
 huolellisesti. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä maalausprojektin jälkeen. Muista käyttää myös 
 tarvittaessa hengityssuojainta sekä esim. silmälasien suojana vaikkapa suojalaseja maalatessasi.

3.  Kaikki maalit eivät sovi ruiskumaalaamiseen. Maalipurkeista löytyy nykyään jo varsin hyvin 
 merkinnät tuotteen soveltuvuudesta tai soveltumattomuudesta ruiskumaalaukseen. Muista 
 noudattaa maalivalmistajan ohjeita, pahimmassa tapauksessa saatat särkeä ostamasi laitteen 
 käyttämällä ruiskumaalaamiseen soveltumatonta maalia.

4.  Vaikka ostamasi laitteen teho mahdollistaisi maalin käytön ohentamattomana, kannattaa 
 ohennustarve aina arvioida myös silmämääräisesti esitestauksen yhteydessä. Lopputuloksen 
 kannalta on usein parempi käyttää maalia ohennettuna, jotta lopputuloksesta tulee tasaisempi.

Nykyisillä tekniikoilla saadaan helposti myös ilmeikkyyttä ja maaliruiskua käytettäessä laadukasta jälkeä 
nopeasti. Tarjolla on runsaasti eri vaihtoehtoja mm. kuvioiden muodostamisen suhteen ja myös helmiäis-
lasyyreiden käyttö on mahdollista tietyillä laitteilla. Markkinoille on tullut myös ruiskutuspää strukturoi-
tujen maalien työstämiseen. Huomioi maalia valitessasi, että raekoko on rajoitettu max. 1 mm. 

Rajoitteena maaliruiskujen käyttöön on siis enemmänkin mielikuvamme ja mielikuvituksemme kuin 
käytännön asiat. Neuvoja maalien suhteen saat väritehtaiden asiakaspalvelusta ja paikalliselta myyjältäsi. 
Laitteista ja niiden käytöstä kertovat mielellään myymälöiden ammattitaitoiset myyjät ja laitteiden maa-
hantuojat. Mikset kokeilisi seuraavalla kerralla esim. remontin viimeistelyä ruiskumaalauksen avulla. Saat 
tehtyä itse ammattimaisen lopputuloksen varsin pienellä vaivalla!


