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RIVEDIL OXYDA SISUSTUSLAASTIN ASENNUSOHJE 
 

TUOTEKUVAUS 
Rivedil Oxyda on täysin uusi Beton Cire tyyppinen sisustuslaasti kuivien tilojen lattia
- ja seinäpinnoille sekä portaisiin. Oxyda tarjoaa valtavan valikoiman erilaisia vii-
meistelymahdollisuuksia ja värejä samalla perusmateriaalilla.  
 
 

POHJUSTUS 
Sileille pohjille suosittelemme ensin hiomaan karheaksi paremman tartunnan saa-
miseksi.  
FONDO OXYDA on erikoisprimeri OXYDA –pinnoille, joiden alustoina ovat laatat tai 
muut erityiset pinnat. Sekoita FONDO OXYDA 30-40% vettä hyvin, kunnes massa on 
hyvin sekoittunut ja tasainen. Levitä yksi kerros FONDO OXYDAA lastalla alustalle. 
Paina lasikuituverkko vielä kosteaan laastiin lastan avulla. Paina pinta tiiviiksi lastal-
la. Mikäli tarvitaan, levitetään toinen kerros FONDO OXYDAA paremman kiinnittymi-
sen saamiseksi. Anna kuivua 24-36 tuntia. 
 
 

SEKOITUS 
OXYDA sekoitetaan seuraavasti veteen: Yhtä  20 kg OXYDA-astiaa kohden tarvitaan 
vettä 8 litraa. Tasaisen massan saamiseksi  toimi seuraavasti: Kaada ensin 6-7 lit-
raa vettä sekoitusastiaan. Lisää siihen väri sekoittaen hyvin. Kaada värjättyyn ve-
teen vähitellen OXYDA-jauhe ja sekoita seosta perusteellisesti sekoittajalla. Sekoi-
tuksen jälkeen lisää tarvittaessa loput (1-2 litraa) vedestä saadaksesi sopivan pas-
tan. Vaihtoehtoisesti voit lisätä veden vasta, kun pasta on levännyt 10 minuuttia.  
Anna valmiin pastan levätä 10-15 minuuttia ennen asennusta.  
 
 

LEVITYS 
Levitä ensimmäinen kerros 0XYDAA koko pinnalle ohuesti ja tasoita pinta hyvin. An-
na pinnan kuivua 24-36 tuntia riippuen lämpötilasta ennen toisen kerroksen levittä-
mistä. Levitä toinen kerros saman lailla. Tiivistä ja tasoita OXYDAA sen pinnan olles-
sa vielä kostea ja poista epätasaisuudet. Jos pinnasta halutaan hyvin sileä ja eloisa, 
kiillota pinta ruostumattomalla teräslastalla sen ollessa kosketuskuiva. Tarvittaessa 
lisää vähän OXYDAA ja jatka kiillottamista. Käytettäessä vaaleita värejä ja erityisesti 
OXYDA BIANCOA  sekä halutessasi välttää ruostumattoman teräslastan jälkiä, käytä 
muovilastaa. Anna pinnan kuivua 3-5 päivää. Lattiapinnalle ei tänä aikana saa as-
tua. Pinnan tulee olla täysin kuiva ennen viimeistelyä.  
 
 

VIIMEISTELY 
Ennen lakkausta, hio pinta huolellisesti hienolla hiekkapaperilla ja poista hyvin kaikki 
pöly pinnalta. Levitä pinnan kuivuttua vähintään 3 päivää yksi kerros käyttövalmista 
SCUDO 1 primeria lyhytnukkaisella telalla. Anna kuivua 12-24 tuntia riippuen läm-
pötilasta.  
Levitä sen jälkeen Scudo Poliuretanico halutulla kiiltoasteella: Matt, Satin tai High-
glossy. Sekoita hyvin Poliuretanicon kaksi komponenttia erillisen ohjeen mukaan. 
Sekoita hyvin alhaisella nopeudella. Poliuretanico voidaan ohentaa huoneen lämpöi-
sellä, puhtaalla vedellä. Jos lakka ohennetaan, käytä 10-20 % vettä ensimmäisellä 
kerroksella. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Asenna lakka lyhytnukkaisella telalla huo-
lellisesti 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 suojalak-
kaa.  
 
 
 
 
 

HUOMIOITAVAA 
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suositte-
lemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista. 
 
 
 
 
 
 

 

1krs Oxyda Fondo  
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Kiillotus muovi-tai teräs-
lastalla  
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Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vas-
tuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.  

 

PAKKAUSKOOT 
Fondo Oxyda 20 kg astia. 
Oxyda 20 kg astia. 
 

TYÖVÄLINEET 
Metallilasta, tela, lakkatela (velour-tela) 
 
 

ASENNUSVIDEOT:  
https://www.youtube.com/watch?v=LSaddqhQNAk 
 
VALMISTAJA   Rivedil Italia. 
 

MAAHANTUOJA:  Decos Oy 


