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Pohjustus Contact Fine  

primerilla 

 
Sekoitus kuivana 

 
Levitys teräslastalla 

 
Muotoilu sienellä 

 
Tiivistys muovilastalla 

 
Pinnan kostutus vedellä 

 
Viimestelypesu sienellä 

 
Viimestely harjalla 

 

 

POHJA JA ESIKÄSITTELYT 
Pohjan tulee olla täysin kuiva, puhdas, rasvaton ja kiinteä. Alusta pohjustetaan aina 
Tierrafino Contact Fine primerilla 1 –2 krs. Katot voidaan käsitellä samoin kuin seinät-
kin. Kuivumisaika 4-12 tuntia, riippuen olosuhteista.  
 
SEKOITUS 
Lisää 3 - 3,5 kg Duro sisustuslaastia 1 litraan vettä ja sekoita hyvin. Sisustuslaasti voi-
daan käyttää heti sekoituksen jälkeen. Jos värisävy tehdään useammasta perusväristä 
tai laastiin lisätään tehosteita, sekoita eri väriset laastit ja tehosteet kuivana ja lisää vesi 
vasta sitten. Mikäli halutaan varmistua lopullisesta värisävystä ja tehosteiden määrästä, 
tulee tehdä koemaalaus halutulla sekoituksella.  

 
MUOTOILU KARKEA RUSTIIKKINEN PINTA (n. 2 mm kerros) 
Levitä metallilastalla noin 2 mm kerros laastia. Kuvioi märkää laastin pintaa esim. lastal-
la painellen. Pintaan syntyy korkeampia ja matalampia kohtia. Anna sisustuslaastin kui-
vua noin 15 -20 minuuttia ja tasoita pinta teräslastalla. Näin tasoittuvat korkeimmat 
kohdat laastipinnasta ja pinnan rakenne jää epätasaiseksi. 
 
MUOTOILU SILEÄ PINTA (n. 2 mm kerros) 
Levitä metallilastalla noin 2 mm kerros laastia. Kun laasti on vielä kosteata, hierrä pinta 
kostealla sienellä. Hiertämisen jälkeen tiivistä pinta muovilastalla sileäksi. Vaihtoehtoi-
sesti pinta voidaan jättää myös sellaiseksi, kun se on sienihiertämisen jälkeen.  
 
VIIMEISTELYVAIHE 
Viimeistelyvaiheen tarkoitus on tehdä sisustuslaastin pinnasta kiinteä. Sisustuslaastin 
pinta tulee aina puhdistaa, jos siinä on käytetty Tierrafino Effects - tehosteita 
(helmiäistä, mustaa kiillettä ja/tai olkea), mutta suosittelemme tekemään viimeistelyn 
aina. Viimeistelyvaihe tehdään pinnan kuivuttua. Kostuta pintaa sumuttamalla vettä. 
Pyyhi kostutetulla sienellä koko pinta ja harjaa pehmeällä harjalla kaikki sienellä irro-
tettu aines pois pinnalta. Hiekat ja mahdolliset tehosteet tulevat näkyviin. Tee viimeis-
tely 1-2 kertaa. 
 
HUOMIOITAVAA 
Jos sisustuslaastin pinta on käsitelty Tierrafino Fix aineella, vahalla tai muulla huokoi-
suuden poistavalla aineella, sitä ei voida enää muokata kostealla sienellä. 
 
MENEKKI 
n. 2 kg / m² riippuen pohjasta sekä halutusta pinnan tekstuurista.  
 
ASENNUSVIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=aNHeW1A8jbQ 
 
VALMISTAJA 
Tierrafino B.V 
 
 

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Tierrafino  äärimmäisen huolellisesti. Tier-

rafino tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, 

mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta. 

TIERRAFINO Duro sisustuslaastin asennusohje 


