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RIVEDIL PERSIA ERIKOISMAALIN ASENNUSOHJE 

 

Tuotekuvaus:  

PERSIA on erikoismaali, joka kiiltävän silkkisen efektinsä asiosta luo hienostuneen 
vaikutelman.  
 
POHJA JA ESIKÄSITTELYT 
Pohjan tulee olla sileä, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsitellään sävytetyllä 
Decor Fondo Shiny primerilla. Litralla Decor Fondo Shiny primeria käsittelee n. 18 
m2 sileää pintaa yhteen kertaan. Avaa Decor Fondo Shiny primer astia ja sekoita 
haluttu väripasta joukkoon. Sekoita tasaiseksi. Primer voidaan laimentaa tarvitta-
essa vedellä 5-10 %. Levitä Decor Fondo Shiny primer siveltimellä/telalla yksi ker-
ros. Anna kuivua 12-24h ennen sisustusmaalin levitystä.  
 
SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN 
Sekoita huolellisesti Perisa sisustusmaali ja lisää sitten joukkoon halutun vä- 
risävyn mukainen TN väriaine. Sekoita hyvin. Sisustusmaali on vesiohenteinen. 
Tarkista että väripastan määrä on oikea suhteessa haluttuun värisävyyn. Suositte-
lemme aina mallipalan tekoa halutusta värisävystä.  
  

1.KERROKSEN LEVITTÄMINEN 
Levitä ensimmäinen kerros Persiaa telalla. Anna kuivua hetken noin 5-10 minuut-
tia. Kuvioi ja tasoita pinta sitten nuvola-työkalulla pyörivin liikkein. Anna kuivua 
seuraavaan päivään 
  

2.KERROKSEN LEVITTÄMINEN JA PINNAN VIIMEISTELY 
Levitä toinen kerros samalla tavalla telalla kuin ensimmäinen kerros. Anna pinnan 
jälleen kuivua hetken noin 5-10 minuuttia ja kuvioi pinta sitten nuvola –työkalulla 
kuten ensimmäisessä kerroksessakin. Kuivuttuaan pinta on valmis.  Pinta voidaan 
suojata suoja-aine noin 2 vuorokauden kuluttua. Huomioi, että suoja-aine vaikut-
taa hieman värisävyyn. Levitä suoja-aine ohjeen mukaan.   
  
 

HUOMIOITAVAA 
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella asennustavan mukaan. Suosittelemme mal-
likappaleen tekoa ennen aloittamista. 
 

PAKKAUSKOOT 
Decor Fondo Shiny primeri 0,75L / 2,5L / 4L astia.  
Persia 2,5 L ja 4 L astia.  
TN speciale väripastat  
 

RIITTOISUUS 
Persia 2,5 L noin 17 - 18 m² valmista pintaa (2 kerrosta). 
Persia 4 L noin 27-29 m² valmista pintaa (2 kerrosta). 
 
  

TYÖVÄLINEET 
Decor Fondo -primerille pensseli/tela. Persia erikoismaalille tela ja  stuccolasta tai 
nuvola-työkalu. 
 
VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=IhSlvXOwKhQ 
 
 
 
 

VALMISTAJA 
Rivedil Italia. 
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