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Tierrafino Fix - käsittelyaine
Tuotekuvaus

Tierrafino Fix on käsittelyaine huokoisille pinnoille, kuten Tierrafino Finish ja
Duro sisustuslaastille. Tierrafino Fix sekoitetaan veteen. Tierrafino Fix tiivistää huokoisuutta, mutta ei poista sitä kokonaan.
Käsittely tummentaa materiaalin pintaa hieman. Tee aina testi varmistuaksesi halutusta lopputuloksesta.
Tierrafino Fixiin voidaan lisätä pigmenttejä. Se soveltuu pigmentoituna tehosteeksi käsitellylle pinnalle antamaan sille eloisuutta ja kerrosmaisuutta.
Sitä voidaan käyttää myös vahvisteena jo käsitellylle pinnalle.

Värit

Tierrafino Fix on maitomainen märkänä ja kuivuttuaan läpinäkyvä.

Ominaisuudet

Kuivuttuaan Fix on hajuton. Se läpäisee kosteutta ja sopii osaksi hengittävää rakennetta.

Alustat

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja rasvaton.

Käyttöolosuhteet

Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla ainakin +5°C.

Sekoitus

Tierrafino Fix sekoitetaan veteen.

Vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet:
Vaihtoehto 1. käyttäminen sekoitusvedessä
Sekoita Tierrafino Fixiä 1:4 suhteessa jauhemaisten Tierrafino materiaalien
sekoitusveteen. Sekoita hyvin.
Vaihtoehto 2. käyttäminen viimeistelyvaiheen pesun yhteydessä
Sekoita Tierrafino Fixiä 1:4 suhteessa viimeistelyvaiheen pesuveteen. Sekoita hyvin. Ennen seoksen käyttöä kostuta pinta sumuttamalla sille tavallista
vettä, älä kyllästä pintaa vedellä, se saa vain tummua. Kun pinta on kosteaa, pyyhi se veden ja Fixin seoksella kostutetulla sienellä pyörivin ja kevein
liikkein. Tämän jälkeen harjaa laasti ohjeen mukaan.
Vaihtoehto 3. käyttäminen viimeisteltyyn pintaan
Sekoita Tierrafino Fixiä 1:4 suhteessa veteen. Levitä seos siveltimellä ja anna kuivua. Käsittely voidaan toistaa tarvittaessa useamman kerran tiiviimmän pinnan aikaan saamiseksi.
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Vaihtoehto 4. käyttäminen pigmenttien kanssa
Sekoita Tierrafino Fixiin pigmentti ja levitä liuos siveltimellä materiaalin pinnalle antamaan kerrostuneisuuden tuntua. Sienellä levitys luo enemmän läpikuultavuutta.
Menekki

Alustan vahvisteeksi käytettäessä noin 0.2 l/m2.

Kuivumisaika

Normaaleissa olosuhteissa (+20°C ja 60° ilmankosteus) fix kuivuu 4-12
tunnissa. Vahvisteena 2 päivää.

Ohennusaine

Vesi

Käyttöaika

Avattuna käytettävä 2 vuoden sisällä.

Koostumus

Selluloosa, puuhartsi, veden pehmentäjä, säilöntäaine, vesi.

Työturvallisuus

Vältä kosketusta silmien tai limakalvojen kanssa. Kattopinnoille käytettäessä
suojaa silmät turvalaseilla. Ei lasten ulottuville.

Säilytys

Kuivassa ja viileässä, jäätymiseltä suojattava.

Pakkaukset

1 ja 5 litran astia.

Valmistaja

Tierrafino B.V.

Maahantuoja

Decos Oy, Petikontie 6, 01720 Vantaa

Huomautus

Vaikka tämä tuotekuvaus on koottu äärimmäisen huolellisesti,
Tierrafino ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi
sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.
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