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TUOTEKUVAUS                                                                              CA 
L 
OXYDA on mikrosementtipohjainen koristelaasti lattioille ja 
seinille. Vahatulla OXYDA –pinnalla on maailmankuulu Beton 
Cire`efekti. Pinnan kovuus ja kestävyys tekee tuotteesta 
erinomaisen laastin lattioille. OXYDA voidaan sävyttää eri 
väreillä ja eri sävyillä sopivaksi erilaisiin ympäristöihin. Lisää 
vain vesi.  
 
 
OMINAISUUDET          
CHARACTERISICS TOOLS AND RELATED PRODUCTS 
‐ Käyttökohteet: seinät, lattiat ja pöytätasot 
‐ Sisätiloihin 
 
 
 
 TYÖVÄLINEET JA MUUT TUOTTEET      
 
Työvälineet: Ruostumaton teräslasta 240x100 cm, muovilasta 
 
Muut tuotteet: 
Oxyda Fondo, Scudo 1 primer, Scudo Poliuretanico suoja-
aineet 

ominais 

Koostumus Mikrosementti, 

mineraalijauheet ja luonnon 

hartsit 

Kuivumisaika 6-12 tuntia kosketuskuiva, 36-

48  tunnissa  täysin kuiva 

Ohennus 40% vettä   

Riittävyys 0,50-0,65 m²/kg  

Tuotteen paino 1,05 kg/litraa 

Värit Katso värikarttaa 

Ulkonäkö kuivana Sileä luonnolliselta näyttävä 

pinta 

Ulkonäkö 

märkänä 

Jauhe 

Säilytys Maksimi +40°C, minimi +5°C 

Säilyvyys 0,5 vuotta (alkuperäisessä 

avaamattomassa sinetöidyssä 

pakkauksessa) 

VOC 10μGr/m³ 

TVOC Ei tietoa μGr/m³ 

PH 12-13 

Puhdistus Saippua ja vesi 

Pakkaukset 20 kg 
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KÄYTTÖOHJE  
 

OXYDAN ASENNUS: 
-Sekoita Fondo Oxyda pohjalaasti 30-40% vettä. Sekoita kunnes seos on tasainen.  
- Asenna 1 krs Fondo Oxydaa tasaisesti pohjapinnalle. Tarvittaessa asenna samalla lasikuituverkko 1 kerrokseen painamalla 
verkko laastiin lastalla.  
-Tarvittaessa asenna toinen kerros Fondo Oxydaa. 
-Anna pinnan kuivua hyvin noin 24-36 tuntia. 
-Sekoita seuraavaksi Oxyda laasti (20 kg Oxyda + 8 litra vettä) :  
 -Kaada ämpäriin 6-7 litraa vettä 
 - Sekoita valittu väripasta hyvin veteen. 

- Lisää Oxyda jauhe sävytettyyn veteen vähitellen ja sekoita hyvin koneellisesti. Kun laasti on sekoitettu 
tasaiseksi, lisää tarvittaessa viimeiset 1-2 litraa vettä.  
-Asenna ensimmäinen kerros Oxyda laastia pinnalle tasaisesti.  
-Anna kuivua noin 12-24 tuntia riippuen lämpötilasta.  
- Asenna toinen kerros Oxyda laastia. Jos halutaan aavistuksen kiiltävä ja sileä pinta, tiivistä Oxydaa, kun pinta on 
vielä kostea. Jos haluat välttyä tummilta jäjiltä pinnassa, käytä muovilastaa tai esim. Comen Bianco erikoislastaa.  

-Anna kuivua 3-5 päivää. Jos Oxyda on asennettu lattiapinnalle, älä astu tänä aikana pinnalle.  
- Huomioi, että OXYDAA voi asentaa erilaisilla efekteillä: Rikottu pinta, Ruostepinta ja Metallipinta (katso videot 
www.rivedil.com.). 
ASENNUS LAATAN TAI MARMORIN PÄÄLLE: 
-  Voit asentaa Oxydan myös vanhan laatan tai marmorin päälle. Jos pinta on hyvin sileä, suosittelemme pinnan hiontaa 
karheaksi ennen asennusta.  
 
SUOJA-AINEEN ASENNUS:  
Kohteen mukaan voidaan OXYDA –pinnat suojata eri tavoilla: 
- Normaalille kuivantilan seinäpinnalle riittää suojaksi vaha.  
- Mikäli halutaan erittäin kestävä pinta, käytetään suoja-aineena lakkaa.  
LAKKAUS: 
- Ennen lakkausta, hio pinta huolellisesti hienolla hiekkapaperilla ja poista hyvin kaikki pöly pinnalta.  
- Levitä yksi kerros käyttövalmista SCUDO 1 primeria lyhytnukkaisella telalla ja samalla käy pinta läpi sienellä, jotta lakkaprimer 
imeytyy kaikkialla. Vaihtoehtoisesti voit levittää primerin sienellä pyörivin liikkein kaikkialla huolellisesti, jotta lakkaprimer 
imeytyy varmasti kaikkiin pinnan huokosiin.  
- Anna kuivua 12-24 tuntia riippuen lämpötilasta.  
- Levitä sen jälkeen Scudo Poliuretanico halutulla kiiltoasteella: Matt, Satin tai High-glossy. 
- Sekoita hyvin Poliuretanicon kaksi komponenttia erillisen ohjeen mukaan. Sekoita hyvin alhaisella nopeudella.  
- Scudo Poliuretanico voidaan ohentaa huoneen lämpöisellä, puhtaalla vedellä. Jos lakka ohennetaan, käytä 10-20 % vettä 
ensimmäisellä kerroksella. Sekoita hyvin ennen käyttöä.  
- Asenna lakka lyhytnukkaisella telalla huolellisesti joka puolella pintaa tasaisesti. Tee asennus erisuuntaisin vedoin niin, että 
vedot risteävät keskenään useita kertoja.  
- Anna kuivua 12-24 tuntia. 
- Asenna toinen kerros ohennettuna vedellä 10 %.  
- Anna kuivua 48-72 tuntia riippuen lämpötilasta ja ilmankosteudesta ennen käyttöönottoa.  
- Kovan kulutuksen tiloissa ja kosteissa tiloissa asenna vielä kolmas kerros suojalakkaa.  
APPLICATION 
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SÄVYTYS 
 
TIEDOT: ‐ www.rivedil.com. 

 
 
VALMISTAJA 
Decorazioni Rivedil  
Via prov.le per Veglie km. 0,500  
73015 SALICE SALENTINO (LE) – ITALY  
Tel. +39 832731293 Fax. +39 832731690  
www.rivedil.com  

 
MAAHANTUOJA 
Decos Oy 
Lyhtytie 13 
00750 Helsinki 
Puh. 09 853 1941 
www.decos.fi 
 
YMPÄRISTÖÄ, TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT 
 
KÄYTÄ TUOTE LOPPUUN TAI HÄVITÄ ASIANMUKAISESTI. Kuivat ja tyhjät pakkaukset voi kierrättää ohjeiden mukaan. Paikalliset 
määräykset vaihtelevat, joten tarkista ohjeet paikalliselta ympäristöviranomaiselta. Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa 
SDS193, joka on REACH 1907/2006/CE ja 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010 -määräysten mukainen. Tuote on merkitty 
määräysten mukaisesti.  
 
HUOMIOITAVAA 
 

‐ Ota huomioon, että teknisistä syistä sävytyksen takia tuotteen paino eroaa pakkauksen nettopainosta.  
‐ Säilyvyysaika on viitteellinen ja koskee minimiaikaa alkuperäisten, sinetöityjen pakkausten varastoinnille ihanneolosuhteissa 
ohjeita noudattaen. Mikäli tuote säilytetään oikein, säilyvyys voi olla useita vuosia pidempi.  
‐ Decorazioni Rivedil takaa, että yllämainitut tiedot on annettu parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja 
tieteellisen tietämyksen pohjalta.; se ei ole kuitenkaan vastuussa tuotteen käytöstä, koska käyttöolosuhteet (säätila, työvoima, 
työvälineet, kolmansien osapuolien valmistamat tuotteet ja muut tekijät) eivät ole Decorazioni Rivedilin valvottavissa. Tämä 
dokumentti ei ole takuu ja Decorazioni Rivedil ei myöskään takaa maahantuojiensa tai edustajiensa toimintaa dokumentin 
pohjalta. Suosittelemme aina varmistamaan, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, mihin sitä ajatellaan käytettävän. Tämä 
tiedote mitätöi edelliset.  
 
 
PÄIVITETTY 
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