
Yhdellä maalauskerralla   
lopullinen sävy

VAAJA-paneelit ovat hienosahapintaisia paneeleita, jotka on pohjamaalattu ja 
kertaalleen pintamaalattu.  Voit päättää lopullisen sävyn vasta kotisi 
valmistumisen jälkeen. Tyylikäs vaalea harmaa (sävy 603X) taittuu 
värikarttojen sävyihin. Huomaa, että tummat sävyt voivat vaatia   
kaksi maalauskertaa.

Helppo kuljettaa ja säilyttää
VAAJA-ulkoverhouspaneelit on pakattu neljän kappaleen paketteihin. Pakette-
ja on helppo kuljettaa ja paneelit säilyvät puhtaana työmaalla. Säilytä paneelit 
irti maasta erillisellä muovilla suojattuna, ja huolehdi riittävästä tuuletuksesta. 

15 vuoden takuu
VAAJA-paneeleille myönnetään 15 vuoden huoltomaalausvapaus, mikäli 
paneelit on piilokiinnitetty ja maalattu vuoden kuluessa asentamisesta. 
Rekisteröi takuusi voimaan osoitteessa www.siparila.fi. Tutustu takuuehtoihin.
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100%  A I TOA  
PUUTA

SUOMALA I STA
KÄS I T YÖTÄ

PAKSUUS

23 mm

LEVEYS

147 mm

MENEKKI

7,69 m/m2

ETENEMÄ

130 mm

PROFIILIKUVA

VAAJA

UTU

V A A J A
pintamaalattu, naulaton julkisivu

Nopeuta rakentamista ja 
paranna säänkestävyyttä.



Siparila
Passion for wood

VAAJA-paneelin edut

Siparila on puun ainutlaatuisista ominaisuuksista 
inspiroituva edelläkävijä. Autamme asiakkaitamme 
löytämään puun parhaat ominaisuudet, ja haluam-
me tehdä puulla sisustamisesta ja rakentamisesta 
elämyksellisen kokemuksen niin kodin sisustajalle 
kuin ammattirakentajallekin. Kehitämme tuotteem-
me puun luontaisia ominaisuuksia kunnioittaen, 
jotta jokaisessa tilassa olisi mahdollisuus nauttia 
puun tuomasta yksilöllisestä tunnelmasta. 

VAAJA – Parempaa säänkestävyyttä 

100 % AITOA PUUTA

Siparila tuotteet ovat aitoa puuta. Pohjoisen 
pitkät ja kylmät talvet tekevät puusta 
kestävän ja tiiviin materiaalin, johon voi 
luottaa nyt ja tulevaisuudessa. 

KESTÄVÄSTI KORJATTU

Käyttämämme puu on peräisin PEFC-serti-
fioiduista metsistä. PEFC-sertifikaatti takaa, 
että puu on korjattu kestävällä tavalla 
metsän monimuotoisuutta kunnioittaen.

EKOLOGINEN MATERIAALI

Kierrätettävänä ja uusiutuvana materiaalina 
puu on vastuullisen rakentajan valinta. Puu 
on myös tehokas hiilinielu: puinen omakoti-
talo varastoi hiiltä jopa 15 tonnia. 

Uusi monikäyttöinen muoto
VAAJA-paneelit soveltuvat niin pysty- kuin vaakaverhoukseenkin. Uuden 
muotoilun ansiosta kiinnitysjäljet jäävät piiloon  seuraavan paneelin alle, ja 
ulkosivu saa ehjän, naulattoman pinnan. Tämä ehkäisee veden ja epäpuh-
tauksien pääsyä puuhun ja antaa suojaa vaihtelevia sääolosuhteita vastaan 
kaikkina vuodenaikoina. 

Tehokas suoja säätä vastaan
VAAJA-paneelit on suojattu UV-säteilyn ja kosteuden haitallisia vaikutuksia 
vastaan. Tehtaalla tehty pintamaalaus suojaa puun pintaa rakentamisen 
ajan. Kestävän pinnan takaamiseksi paneelit on maalattava vuoden 
kuluessa asentamisesta. Paras aika maalaamiseen on touko-kesäkuu, koska 
silloin puu on kutistunut pienimpään mahdolliseen muotoonsa.

Vähemmän materiaalihävikkiä
VAAJA-paneelien päätyponttaus mahdollistaa sujuvat jatkokset suurillakin 
pinnoilla ja vähentää materiaalihukkaa asennuksissa jopa 10 %. Tiiviit 
saumat sulkevat kosteuden ulkopuolelle ja antavat pinnalle eheän ilmeen.

Perinteinen paneeli

PÄÄLTÄ KIINNITETTÄVÄ

• Naula rikkoo puun pinnan ja päästää kosteuden 
sekä epäpuhtaudet vahingoittamaan puuta.

POHJAMAALATTU

• Pohjamaalatut ja päältä naulattavat paneelit on 
käsiteltävä vielä kahteen kertaan työmaalla 
asennuksen jälkeen. Maalaustyön suorittaminen 
riippuu sääolosuhteista.

EI PÄÄTYPONTTAUSTA

• Rakennusprojektissa kuluu enemmän   
puumateriaalia, ja puskusaumat alkavat   
irvistää vuosien kuluessa.

ISOT PAKETIT
                                                           

• Paneelit  joudutaan lastaamaan ja purkamaan 
yksittäin. Työmaalla paneelit ovat alttiina lialle ja 
kosteudelle.

VAAJA-paneeli

PIILOKIINNITETTÄVÄ

• Kiinnitysjäljet jäävät piiloon. Lopputuloksena on 
kaunis naulaton puupinta ja parempi säänkesto.

PINTAMAALATTU

• Kertaalleen pintamaalatut paneelit on suojattu 
säätä vastaan ja voivat odottaa viimeistä pinta-
maalausta. Maalia kuluu vähemmän, ja sävyn voi 
päättää talon valmistuttua.  

PÄÄTYPONTATTU

• Paneeleita voi jatkaa joustavasti, mikä säästää 
materiaalia 5-10%. Lopputuloksena siistit ja 
säänkestävät jatkokset. 

PIENET 4KPL:EEN PAKETIT

• Pieniä paketteja on helppo kuljettaa ja   
säilyttää työmaalla. Paneelit säilyvät   
puhtaana rakentamisen ajan.

Näin rakennat 
kestävän julkisivun
• VAAJA-paneelit on pakattu neljän kappaleen kutistekalvopakkauksiin, jotka suojaavat paneeleita lialta 

työmaalla. Säilytä paketit hyvän muovisuojan alla irti maasta, ja huolehdi hyvästä tuuletuksesta. Avaa 
kutistekalvo vasta juuri ennen asennusta. Älä varastoi paneeleita suorassa auringon paisteessa.

• VAAJA-paneelit on pintamaalattu, mutta kestävän suojan saamiseksi julkisivu on maalattava vuoden 
kuluessa. Puu turpoaa ja kutistuu vuodenaikojen vaihtelun mukaan. Tästä johtuen paras aika maalaami-
seen on touko-kesäkuu. Näin saadaan pohjaväri piiloon koko paneelin pinnalta.

• Myös räystäät antavat lisäsuojaa julkisivulle. Riittävän pitkät räystäät varmistavat julkisivun pitkäaikaisen 
keston. Myös julkisivuverhouksen etäisyys maasta tulisi olla vähintään 30cm.

• On suositeltavaa pestä vuosittain katupöly ja siitepöly pois julkisivun pinnalta. Näin epäpuhtaudet eivät 
pääse kertymään puun pinnalle. Älä käytä pesuun painepesuria.

• Tutustu tarkasti asennusohjeisiin www.siparila.fi


