
Värikkäitä visioita vuodesta 1862

Tikkurila on tarjonnut suojaa ja kauneutta jo 150 vuotta. Pienestä öljynpuristamosta on kasvanut 

yksi maalialan johtavista yrityksistä Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa valituissa Itä-

Euroopan maissa. – Väriä elämääsi Tikkurilasta. 

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille .

Ultra tuoteperhe



Tikkurila Prohouse on Inspectan sertifioima ulkoverhouspaneelien

teollinen pintakäsittelymenetelmä.

Se koskee koko tuotantoprosessia.

http://www.fi-merkki.fi/vaatimustemukaisuus_tuotteet.php
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Haaste, johon ProHouse vastaa

Huom! Perinteisellä tavalla teollisesti pohjamaalattu paneeli vaatii 2 pintamaalausta, jotta 
saavutetaan riittävä kalvonpaksuus ja pitkä huoltomaalausväli.



5.3.2012 4

Miksi ProHouse ?

• Uuden ajan pintakäsittelykonsepti:

- sertifioidut menetelmät ja materiaalit

- valvotuissa  olosuhteissa maalattua, 
laadukasta ulkoverhouspaneelia

- entistä valmiimpaa, jo asennusvaiheessa säätä      
kestävää paneelia

- mahdollistaa laadukkaan talvirakentamisen

http://www.fi-merkki.fi/vaatimustemukaisuus_tuotteet.php


• Ekologista ja asennusvalmista pintamaalattua

ulkoverhouspaneelia

• Viimeisintä ympäristöystävällistä 

maaliteknologiaa sisältävät tuotteet 

• Vähemmän maalausta työmaalla

• Jopa yli 15 vuoden huoltomaalausväli
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Miksi ProHouse ?
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Sertifioitu ProHouse ulkoverhouspaneeli

Tikkurila ProHouse –sertifikaatin saaneelta yritykseltä on tarkastettu
vähintään seuraavat osa-alueet : 

Tuotantotilat ja laitteistot 
• Valmistusohjeet
• Sisäinen laadunvalvonta ja ohjaus :

- puun laatu , laudan merkintä

- kuivakalvon paksuus

- maalaus , maalit , kuivatus
•Jätteen käsittely

http://www.fi-merkki.fi/vaatimustemukaisuus_tuotteet.php
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Huoltomaalausvälit käsittely-yhdistelmästä riippuen
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Ultra Priming Oil Ultra Pro

Uusi tuote, joka täyttää Biosidi-
direktiivin puunsuojavaatimukset

Vesiohenteinen ja väritön puunsuoja, 
joka sisältää lahon- ja sinistäjänestoaineita

Toimii maalatun paneelin biosidipankkina
koko sen eliniän aikana

Saavutetaan huoltovapaampi, puhtaampi, 
terveempi ja kauniimpi jopa yli 15 vuotta

Ultra Pro:n sideaine mahdollistaa nopean 
teollisen maalauksen, kuivatuksen ja 
pinkattavuuden tarkoin hallituissa olosuhteissa.

Erittäin pieni vedenläpäisy, hyvä suoja puulle. 
Pintahomeiden kasvuolosuhteet heikkenevät 
hyvän kosteussuojan ansiosta.

ProHouse-käsittely suojaa puuta sateelta 
ja muulta kosteudelta hidastaen näin 
tehokkaasti puun halkeilua.

Erinomainen tartunta myös höylätylle puulle. 
Lisäarvoa tuo heti valmis oikea pintamaalin 
värisävy.
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Valmiiksimaalaus työmaalla

Uudistuneet Ultra-talomaalit:

Ultra Matt (himmeä)
Ultra Classic (puolihimmeä)
Ultra Lux (kiiltävä)

Edut:

erinomainen vedenhylkivyys ja säänkesto

hyvä suoja puun kosteuselämistä ja
halkeilua vastaan

maalikalvossa olevat fungisidit eivät huuhtoudu pois 
homeenhylkivyys säilyy paremmin

Tikkurilalle räätälöity uusi akrylaattipohjainen sideaine 

kiillon- ja värinkesto markkinoiden huippua



Tekninen neuvonta 
ammattilaisille 
p. (09) 8577 3720,
ark. klo 8-19
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ProHouse säästää 

aikaa, rahaa ja luontoa



Tikkurilan Maalilinja - 010 860 8600

Kestävien puutalojen puolesta

Puuteollisuusmaalit
p. (09) 8577 4568
ark. klo 8-16

Tekninen neuvonta 
ammattilaisille 
p. (09) 8577 3720,
ark. klo 8-19

Maalilinja neuvoo
Ideat - värit - maalausneuvonta -

Tekijäpankki - Suunnittelijapankki

p. 010 860 8600
ark. klo 8-19
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ProHouse - mukana ympäristön suojelemisessa

Pitkä huoltomaalausväli
vähemmän
• maalausjätettä
• saastuttavia työvaiheita
• huoltotoimenpiteitä

Vesiohenteinen ja 
käyttäjäystävällinen

Puu on uusiutuva luonnonvara
ja hiilidioksidinielu

Sertifioidut maalaamot
• jätevedet
• kierrätys
• toiminta- ja laatusertifikaatit
• pesunesteet

FSC- ja PEFC-sertifioitu puutavara

Tarkka ohjeistus työmaalla
• varastointi
• asennus
• viimeistely
• huolto
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ProHouse – säästöä ja laatua kaikille

Nopea teollinen maalaus ja korkeampi jalostusaste

Kansainvälinen brändituote

Tasalaatuisuutta säännöllisillä tarkastuksilla

Valmiimpi pintamaalattu puutavara

Laadukkaampi tuote

Tikkurilan luotettava maalausyhdistelmä

Työajan säästöä rakentamisessa

Pitkät huoltomaalausvälit

Talon omistajalle huolettomampaa maalausta


