TIERRAFINO - Stone tadelakt asennusohje
TUOTEKUVAUS
Tierrafino Stone on aitoa marokkolaista kalkkilaastia.
ALUSTAT JA POHJUSTUS
Kaikilla Tadelaktille soveltuvilla alustoilla on samat kriteerit: kova,
karhea, joustamaton ja imukyinen. Koska Tadelakt ei sisällä liimaa
se kiinnittyy mekaanisesti. Karhea alusta toimii mekaanisena lukkona. Puhdista aina alusta hyvin rasvasta ja muusta liasta. Alustan on
oltava imukykyinen. Liian imukykyinen alusta voidaan pohjustaa
Tierrafino Fix primerilla. Kalkkilaastista tulee lujempaa mitä hitaammin se kuivuu. Pidä tila asennuksen aikana viileänä ja tasalämpöisenä.
ASENNUSOLOSUHTEET
Lämpötilan oltava min. +5°C. Estä liiallinen ilmanvaihto. Pidä tila
viileänä ja tasalämpöisenä jotta laasti ei kuivu liian nopeasti huonetilaanpäin.

Tadelakt kiillotuskiviä

TYÖVÄLINEET
Sekoitusastia, sekoitin, vedensumutin, metallilasta, muovilasta, puuhierrin, pensseli, kiillotuskivi, kiillotuskangas ja muovipusseja.
VEDENLISÄYS JA SEKOITUS
Tierrafino Stone on kuivajauheena muoviastiassa. On mahdollista
lisätä vesi ja aloittaa asennus heti mutta suosittelemme ehdottomasti seuraavaa: Lisää n.6 l vettä 12,5 kg astiaan ja sulje astia. Tässä
vaiheessa ei tarvitse sekoittaa. Aukaise astia 72h päästä ja kaada
kuivahko laasti sekoitusastiaan. Lisää hiukan vettä ja sekoita laasti
pastamaiseksi. Kun vesi on lisätty Tierrafino Stone tulee käyttää 2
kk kuluessa.

Tierrafino Stone sekoitus

ALUSTAN KOSTUTUS
Kaikki alustat tulee kostuttaa juuri ennen laastin levitystä. Kostutus
parantaa tartuntaa ja mahdollistaa siten paremman pinnan aikaansaamisen.
LAASTIN LEVITYS
Asenna laastikerros tasaisesti n.4-5 mm paksuisesti. Anna kuivua
riittävästi jotta laasti kiinnittyisi alustaan. Kuivumisaikaan vaikuttavat alustan imukyky, laastiin sekoitettu vesimäärä sekä ilmankosteus. Kuivumisaikaa ei voida tarkalleen määrittää vaan sen oppii
vain kokemuksen kautta.

Pohjan kostuttaminen vedellä

MUOTOILU
Kun pinnasta on vielä työstettävissä 1-2 mm, tasoita ja muotoile koko pinta kostutetulla puuhiertimellä pyörivin liikkein. Jos hiertäminen
tapahtuu liian aikaisin voi mekaaninen lukkiutuminen vaurioitua.
TASOITUS JA TIIVISTÄMINEN
Kun laasti on kuivahtanut, voidaan pintaa tasoittaa ja tiivistää metalli
- ja/tai muovilastalla. Tarvitaan jonkin verran voimaa, jotta kuivahko
laastin pinta tiivistyy ja hienoin ainesosa saadaan pintaan. Tämä ns.
Tadelaktin “rasva” on tärkeä ainesosa, jotta saadaan mahdollisimman sileä ja kiiltävä pinta.

Tierrafino Stone levitys

Tierrafino Stone tiivistäminen
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KIILLOITUS 1
Kun Tierrafino Stone on kuivunut riittävästi ja sen pinta on saatu
kiiltäväksi, annetaan sen kuivua 6 - 24h. Seuraavaksi kiillotetaan
Tadelakt kiillotuskivellä käyttäen saippua suhteessa 1 osa saippuaa ja 50 osaa vettä. Jos kiillotus saippuavedellä tehdään liian aikaisin se voi rikkoa pinnan. Levitä saippuavesi pensselillä tasaisesti. Älä anna saippuaveden valua noroina pintaa pitkin. Kiillota kiillotuskivellä pienin pyörivin liikkein. Huolehdi että kiillotuskiven ja
pinnan välissä on kokoajan saippuavettä. Kiillotuskiven jälkeen
kiillota pinta muovipussilla. Kalkki reagoi saippuaveden kanssa ja
tekee Tadelaktin vedenpitäväksi.

Tadelakt kiillotusta kivellä

KIILLOITUS 2
Niin kauan kun Tierrafino Stone on vielä kostean laastin sävyinen
voi sitä tiivistää saippuavedellä ja kiillotuskivellä. Kylpytiloissa ja
muissa vedelle alttiissa paikoissa on saippuavesikäsittelyä tehtävä
5 kertaa.
JÄLKIHOITO
6 viikon jälkeen levitä saippuavesi pinnalle ja kiillota pehmeällä
kankaalla kuivaksi. Älä käytä voimakkaita pesuaineita Tadelaktin
puhdistukseen. Käytä aina Tierrafino Tadelakt saippuaa niin ylläpidät puhtauden lisäksi myös vedenpitävyyttä.

Tadelakt tiivistämistä muovilastalla

KÄYTTÖÖNOTTO
Suihkutilat noin viikon kuluttua. Noin 6 kuukauden kuluttua Tierrafino Stone Tadelakt on kokonaan kuivunut ja kovettunut.
MENEKKI
n.4-5kg/m².
KOOSTUMUS
Kalkki.
TURVAOHJEITA
Vältettävä silmien ja limakalvojen altistumista kalkille.

Tadelakt saippuan imeyttämistä

VARASTOINTI
Hyvin suljetussa astiassa ja kuivassa.
PAKKAUSKOKO
12,5kg astia.
ASENNUSVIDEO:
http://www.tierrafino.com/application_video_tadelakt
VALMISTAJA
TIERRAFINO BV

Valmis Tadelakt pintaa

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