TIERRAFINO Listro stuccomaalin maalausohje

Tuotekuvaus:
Tierrafino Listro on kiiltävä savipohjainen stuccomaali sisätiloihin.

Pohja:
Käsiteltävän alustan tulee olla kiinteä, ehjä, puhdas ja sileä. Jos alustana on levyrakenne tulee saumat nauhoittaa ja tasoittaa sileäksi. Kiviaineksesta tehty seinä tulee tasoittaa sileäksi aina hienotasoitteeseen asti.
Sileä alusta käsitellään aina 1– 2 krs Tierrafino Contact Fine primerilla
joka tekee tartunnan stuccomaalille. Stuccomaali voidaan asentaa vanhan ehjän maalipinnan päälle. Stuccomaalia ei voida asentaa epätasaiselle ja karhealle alustalle.

Sekoitus:
Stuccomaali on sekoituksen jälkeen heti valmista käytettäväksi. Jos
stuccomaali on liian paksua voit ohentaa sitä vedellä. Perusvärejä voidaan sekoittaa keskenään muiden värisävyjen aikaan saamiseksi. Erikoissävyjä voidaan myös sekoittaa.

Stuccomaalin levitys:
Levitä ohut 1. kerros telalla, pensselillä ja tasoita kerros heti muovilastalla sileäksi ristikkäisin liikkein. Ensimmäinen ohut kerros tasoitetaan
sileäksi; ei kiiltäväksi. Levitä saman paksuinen kerros koko alalle. Anna
pinnan kuivua kokonaan. Jatka seuraavana päivänä.

Pohjustus

Stuccomaalin 1. kerroksen
levitys ja tasoitus

Levitä toinen ohut kerros. Levitä se heti tasaiseksi muovilastalla. Anna
maalin kuivahtaa noin 10-15min jonka jälkeen tasoita ja tiivistä pintaa
puhtaalla muovilastalla painaen alustaa vasten. Kuivuessaan stuccomaalin sävy vaalenee huomattavasti. Kun stuccomaalin väri alkaa vaalenemaan ja pinnasta tulee kirjava voit siirtyä kiillotusvaiheeseen.
Kiillotus:
Kun pinta alkaa vaalentua voit kiillottaa pintaa muovilastalla. Kiillotuksella tiivistetään kuivahkoa stuccomaalin pintaa puhtaalla muovilastalla.
Älä pidä lastaa liian jyrkässä kulmassa. Kiillottamisessa ajoitus on tärkeintä. Jos stuccomaali on liian märkää sen pinta karhentuu tai jos se
on kuivunut liikaa sitä ei saa enää tiivistymään eli kiillottumaan. Kiillota
koko pinta samalla tavalla. Muovilastalla tiivistämisen jälkeen voit kiillottaa ohuella muovipussilla jolloin lastan kiillotus jäljet häipyy ja kiilto lisääntyy.

Stuccomaalin 2. kerroksen
levitys ja tasoitus

Kiillotus muovilastalla
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Kuivumisaika:
Yksi kerros 2-6 h. Kokonaan kuiva 2 pv, riippuen kuivumisolosuhteista.
Ohenne:
Vesi.
Säilyvyys:
Kun avattu, käytä 6 viikon kuluessa.
Menekki:
n. 0.25 l / m² (yksi kerros). 5 litralla saadaan n.10 m2.
Koostumus:
Savi, hiekka, liitu, kalkki, karnaubavaha, selluloosasideaine, tärkkelys,säilöntäaine, vaahtoamisenestoaine, vedenpehmitin, titaanidioksidi
(dover valkoisessa), vesi.

Stuccomaalipinnan vahaus

Turvaohjeita:
Vältettävä silmien ja limakalvojen altistumista.
Hoito:
Listro pintaa voidaan pestä vedellä ja saippualla vain, jos se on suojakäsitelty Tierrafino Wax suojavahalla.
Vahaus: Kovan kulutuksen paikoissa, käsittele Stuccomaalin
pinta Tierrafino Wax suojavahalla. Tierrafino Wax on nestemäinen akryylivaha joka voidaan asentaa pensselillä tai muovilastalla. Suojavahaa laitetaan 1-2 kerrosta. Vahaaminen voi tummentaa maalin sävyä
hiukan. Voit varmistaa oikean sävy tekemällä testin. Tierrafino Wax
suojavaha on kuumuudenkestävää joka tekee siitä erityisen sopivan
esimerkiksi keittiötiloihin.

Valmis Tierrafino Listro
pinta

Varastointi:
Suljetussa astiassa, kuivassa ja viileässä. Ei saa jäätyä.
Asennusvideo:
http://www.tierrafino.com/application_video_tadelakt
Valmistaja:
TIERRAFINO BV

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Tierrafino B.V. äärimmäisen huolellisesti. Tierrafino B.V. tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä
tässä olevia tietoja tuotteesta.
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