
 

TUOTEKORTTI 
 SIPARILA OY 

Rakentamisessa tarkalla viimeistelyllä taataan julkisivun 
kestävyys vuosiksi eteenpäin. Tärkeää on huolehtia, että ik-
kunan ja ovien pielet on tiiviisti suojattu kosteudelta. Myös 
rakennuksen nurkat tulee suojata huolella, jotta kosteus ei 
pääse vahingoittamaan julkisivupaneeleita tai talon raken-
teita. 

Valikoimastamme löydät rakentamista nopeuttavat ratkai-
sut tarkkaan viimeistelyyn. Muista aina varmistua, että kaik-
kien julkisivussa käytettyjen paneeleiden katkaisupinnat 
ovat maalattuja ja kiinnitysjäljet on suojattu maalilla. 

 
IKKUNASMYYGIT 

VALMIS NURKKA 

   VIIMEISTELY 
VALMIIKSI PINTAKÄSITELLYT VIIMEISTELYTUOTTEET 
 

IKKUNASMYYGILAUTA 

Valmiiksi maalattu ja määrä-
mittaan sahattu ikkunasmyy-
gilauta nopeuttaa ikkunan ja 
oven pielien viimeistelyä.  

ALUMIINILISTA 

Erikoismuotoillun alumiinilis-
tan avulla valmiiksi maalattu 
ja määrämittaan sahattu ik-
kunasmyygi asettuu helposti 
paikalleen. Alumiinilistan to-
leranssi ja profiili mahdollis-
tavat tiiviin lopputuloksen il-
man kiilauksia ja tiivistysmas-

saa. 
 
Alumiinilista vähentää puun 
luonnollisesta elämisestä ai-
heutuvia ongelmia ajansaa-
tossa. Siparilan smyygirat-
kaisu toimii niin modernissa 
ikkunasmyygissä kuin perin-
teisen pielilaudan kanssa 
käytettynä. 

SOPII MYÖS VINOJEN 
IKKUNOIDEN VIIMEIS-
TELYYN 

ULKONURKKALISTA 
 

Ulkonurkkalista on pintakäsitelty neljältä sivulta, mikä antaa tehokkaan suo-
jan puulle sinistymistä ja homehtumista vastaan. Ulkonurkkalistoilla viimeis-
telet julkisivun tyylikkäästi. 

 

Valmis nurkat ovat valmiiksi muotoon liimattuja nurkkalautoja, jotka eivät 
irvistele ajan kuluessa kuten irtonaiset nurkkalaudat. Siparilan pintamaala-
tuilla valmis nurkilla viimeistelet ulkonurkat tyylikkäästi ja nopeasti.  
 
Valmis nurkat on pohjakäsitelty huolellisesti sekä maalattu kertaalleen 3-
sivulta pintamaalilla. Ulkonurkkalistojen pintamaalikerros suojaa puuta ra-
kennusvaiheen ajan ja tekee lopputuloksesta viimeistellyn näköisen. 
 
Pintamaalattu lauta kuluttaa myös vähemmän maalia ja nopeuttaa maalaa-
mista rakennuksen viimeistelyvaiheessa. Valmis nurkat kiinnitetään pääl-
tänaulaamalla ja ne tulee pintamaalata vielä kertaalleen pitkäaikaisen kes-
tävyyden takaamiseksi. 

 

 

 
 

  

 



Valmistus ja tekninen neuvonta: Siparila Oy / Varaslahdentie 1, 40800 VAAJAKOSKI  
Puh. 010 4242 000 / E-mail: etunimi.sukunimi@siparila.fi 
 

 
Myynti: Puu- ja rakennustarvikeliikkeet  

Lisätietoja: 
www.siparila.fi 

   

 

 

LAATUMÄÄRITYKSET 
 

PAKKAUS 

Viimeistelytuotteet on pakattu niin, etteivät ne joudu kosteuden tai lian 
vahingoittamaksi kuljetuksen aikana.  

 

TUOTEVASTUU 

Viimeistelytuotteiden valmistaja on tuotevastuulain mukaisessa vas-
tuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan enintään 5 % heikompaa 
laatuluokkaa. Toimitusmäärä voi poiketa ±5 % tilatusta määrästä. 

 

YMPÄRISTÖ 

Tuote on valmistettu PEFC-sertifioiduista metsistä hankituista raaka-ai-
neista ja maalattu vesiohenteisilla maaleilla. Hukkapalat voi hävittää 
polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikalle talousjätteiden seassa. 

 

SISÄINEN LAADUNVARMENNUS 

Valmistajalla on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifi-
kaatti ulkoverhouslautojen teolliselle maalaukselle. Yrityksessä varmen-
netaan jokaisen viimeistelytuotteen valmistuksen ja maalauksen laatu. 

 

KULJETUS JA VARASTOINTI 

Teollisesti maalattu puutavara tulee kuljettaa ja säilyttää kuivana ja ve-
deltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty. Puu ei 
saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. Viimeistelytuotepaket-
teja saa varastoida enimmillään neljä pakettia päällekkäin. 

 

ASENNUS 

Tuotteen asennusohjeet: www.siparila.fi 
Virheellistä tuotetta ei saa asentaa. 

TILAUSOHJE 

Viimeistelytuotteita tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavat asiat: 
- poikkileikkausmitat (paksuus x leveys) ja tuote 
- maalin värisävy ja maalattavat pinnat 
- pintojen työstötapa (höylätty, hienosahattu, sahattu) 
- muut tiedot (merkki tms.) 
 
 

PINTAKÄSITTELY 
 

Pintamaalatut viimeistelytuotteet 

Siparilan pohja- ja pintamaalatut viimeistelytuotteet on ensin pohjamaa-
lattu 60 tunnin sisällä höyläyksestä ja kuivumisen jälkeen ne on käsitelty 
pintamaalilla kertaalleen. Teollisesti pintamaalatuilla viimeistelytuotteilla 
saat lähes valmiin, kauniin ja tasalaatuisen julkisivun kerralla. Talosi julki-
sivu on jo heti asennusvaiheessa erinomaisessa suojassa auringon UV-sä-
teilyltä ja muilta säänrasituksilta. Pintamaalatut viimeistelytuotteet tulee 
vielä pintamaalata kertaalleen. Tämä ns. viimeistelymaalaus on kuitenkin 
nopeaa ja kuluttaa vähemmän maalia jo tehdyn pintamaalauksen ansi-
osta. Voit myös jättää tämän ns. viimeistelymaalauksen myöhemmäksi, 
sillä teollinen pintamaalaus varmistaa suojaavan maalikalvon syntymisen 
verhouksen kaikkiin kohtiin ja soveltuu siten erinomaisesti talvi- ja syksy-
rakentamiseen. 

 

 

JATKOKÄSITTELY 
 
Tuotteen jatkokäsittelyohjeet: www.siparila.fi  

 

 
Pinta Hienosahattu tai hiottu pinta. 

Halkeamat Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä, hiushalkeamia. 
Puutavarakappaleen päissä sallitaan lyhyt läpimenevä hal-
keama.  

Hyönteisvahingot Ei sallita. 

Koro ja kaarnaroso Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää. 

Laho Ei sallita. 

Lyly Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhouslautojen kiinnit-
täminen olennaisesti vaikeudu. 

Päätyponttaus Toimituserässä yksittäisiä enintään 10 % heikompilaatuista 
päätyponttia esim. vinokulmaisuus,  
repeämä ym.   

Oksalohkeamat Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm:n suuruisia. 

Oksanreiät Ei sallita. 

Oksat Sallitaan oksia, joiden koko on enintään puolet laudan levey-
destä. Oksien tulee olla suurimmaksi osaksi kiinteitä. 

Paikat Ei sallita. 

Pihkakolot Sallitaan vähäisessä määrin. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita. 

Sinistymä Ei sallita. 

Sormijatkokset Sallitaan. 

Sydänjuova Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään puolet puutava-
ran pituudesta. 

Värivika Ei sallita. 

Maalit Pohjamaalina käytetään hapettamalla kuivuvaa, vesiohen-
teista alkydimaalia, joka sisältää puunsuoja-ainetta. Pintamaali 
on vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihimmeä ulko-
maali, jonka säänkestävyys on erinomainen.  

Maalin määrä Tämän teollisesti pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan maali-
määrä täyttää RT-21-11212 välimaalauksen vaatimukset. 

 

Taulukko osoittaa virheiden sallitun koon ja määrän 
kappaleen huonoimmalla 1 mm:n pituisella osalla. 


