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VÄRITEOLLISUUSYHDISTYS RY:N SUOSITUS MAALAUSVÄLINEIDEN PUHDISTAMISEKSI 

Väriteollisuusyhdistys ry:n tekninen toimikunta on antanut alla olevan suosituksen maalaus-
välineiden puhdistamisesta.  

• Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen. Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä 
maali esimerkiksi maalipurkin reunaan, paperiin tai sanomalehteen. Tarkista käyttämäsi tuot-
teen etiketistä, onko tuotteella jotain erityisiä vaaraominaisuuksia kuten itsesyttymisvaara 
(esim. pellavaöljy). 

• Jos maalausurakkasi jatkuu vielä seuraavana päivänä, laita sivellin tai tela muovipussiin. Sulje 
muovipussi tiiviisti. Näin säästyt ylimääräiseltä pesutyöltä ja työvälineet ovat valmiina seuraa-
van päivän maalausta varten. 

• Älä pese maalisia työvälineitä hanan alla tai päästä pesuvesiä viemäriin! 

Vesiohenteiset tuotteet 

• Vesiohenteisilla tuotteilla maalattaessa työvälineiden pesuun suositellaan vettä tai pensselin 
pesuainetta. 

• Kaada vesi tai pensselin pesuaine erilliseen astiaan, ja laita työväline sinne likoamaan. Liotuk-
sen jälkeen poista ylimääräinen pensselipesuaineen ja maalin seos siveltimestä, esim. pape-
riin tai sanomalehteen pyyhkimällä, ja huuhdo sivellin vasta sen jälkeen hanan alla. 

Toimita pesujäte vaarallisen jätteen keräyspisteeseen tai anna maalijäämien painua sakaksi 
astian pohjalle. Kirkkaan, erottuneen pensselin pesuaineen voi käyttää uudelleen. Anna sakan 
kuivua astiassa ja hävitä kuivunut sakka sekajätteenä. 

Liuoteohenteiset tuotteet 

• Liuoteohenteisella maalilla maalattaessa työvälineiden puhdistamiseen suositellaan pensseli-
pesuainetta tai käyttämässäsi tuotteessa suositeltua ohennetta. Älä koskaan päästä liuotin-
jätteitä viemäriin! 

• Kaada pensselin pesuaine tai ohenne erilliseen astiaan, ja laita työväline sinne likoamaan. 
Poista ylimääräinen pensselin pesuaineen ja maalin seos siveltimestä, esim. paperiin tai sano-
malehteen pyyhkimällä. Ohenteella pesty työväline jätetään kuivumaan, pensselin pesuai-
neella liotettu huuhdellaan vielä vedessä erillisessä astiassa. 

• Muista myös, että pellavaöljy/-vernissa ovat itsesyttyviä, jonka vuoksi käytetyt rätit ja vastaavat 
tulee asettaa kuivumaan avattuna palamattomalle alustalle.  Tällaisia työvälineitä ei myöskään 
saa pestä mineraalitärpätillä. 

Toimita pesujäte vaarallisen jätteen keräyspisteeseen, tai pensselin pesuainetta käytettäessä 
voit vaihtoehtoisesti antaa maalijäämien painua sakaksi astian pohjalle. Kirkkaan erottuneen 
pensselipesuaineen voi käyttää uudelleen. Sakka toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspistee-
seen. 

Jos työvälineiden pesu on unohtunut ja siveltimet ovat kuivia ja kovettuneita, kokeile liottaa niitä pens-
selin pesuaineessa. Jos tämä ei auta, hävitä ne sekajätteen mukana. 
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