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RIVEDIL SILK PAINT SISUSTUSMAALIN ASENNUSOHJE 
 
TUOTEKUVAUS  
Silk Paint sisustusmaali viimeistelee pinnat hienostuneesti. Pinta näyttää ja tun-
tuu samettimaiselta. Silk Paint sisustusmaali soveltuu hyvin erilaisille pinnoille, 
kuten puu- ja kivipinnoille, metallille jne. Käyttökohteita ovat katto- ja seinäpin-
nat ja myös huonekalut. 
 

ESIKÄSITTELY 
Pohjan tulee olla sileä, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. 
Pohja käsitellään ensin Decor Fondo primerilla. Tarvittaessa primerointi tehdään 
kaksi kertaa. Litralla Decor Fondo primeria käsittelee n.10-12 m2 sileää pintaa. 
  

Avaa primer astia ja sekoita n. 5 - 10% vettä ja huolellisesti. Primeri on väriltään 
valkoinen. Levitä Decor Fondo primer pensselillä tai telalla. Anna kuivua 12-24h. 
Hio primeroitu kuivunut pohja kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen si-
sustusmaalin levitystä. Poista hiontapöly. 
  

SEKOITUS  
Sekoita maaliseos huolellisesti aina ennen käyttöä. Ohenna Silk Paint maalia ve-
dellä 5 - 10 %, jos teet levityksen siveltimellä. Käytettäessä maaliruiskua levi-
tykseen, ohennetaan Silk Paint maalia noin 30 % vedellä. Pinnoite on vesiohen-
teinen. 
 

LEVITYS 
Levitä siveltimellä tai sähköruiskulla kaksi kerrosta. Ensimmäinen kerros tehdään 
pystyvedoin. Anna kuivua noin 12-18 tuntia ja tee sen jälkeen toinen kerros vaa-
kavedoin. Kun levitys tehdään kahteen suuntaan siveltimellä tulee maalin pin-
nasta kangasmainen kuin silkkiä. Varsinkin tummissa väreissä, joissa on kimalle 
mukana, suosittelemme levittämistä sähköruiskulla (esim. Bosch), jolloin saa-
daan tasainen lopputulos. Paineilmaruiskulla on vaarana, että liian kova paine 
rikkoo maalin rakenteen. Tee aina testi ennen koko pinnan maalausta. Levitystä 
ei voi tehdä telalla. 
 

VIIMEISTELY 
Pinnalle voit levittää sen kuivuttua ( väh. 1 vrk) Hydro Finish Opaco suoja-
aineen, joka tekee pinnasta vedenkestävän ja pestävän. Levitä suoja-aine hyvin 
ohuina kerroksina sienellä. Esim. keittiön välitilaan suositellaan 3 krs.  
 

HUOMIOITAVAA  
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosit-
telemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista. 
 

PAKKAUSKOOT 
Litran välein tilauksen mukaan. Pienin tilattava määrä on 1 L. 
  
TYÖVÄLINEET 
Sivellin tai ruisku. 
 

RIITTOISUUS 
0,1-0,2 l/m². Litralla maalia tulee 5 - 6 m² kaksi kerrosta. 
 
ASENNUSVIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=DLTsFrWpYcM 
  
VALMISTAJA 
Rivedil Italia. 
 

MAAHANTUOJA: 
Decos Oy 
 
Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huo-
lellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta 
tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja 
tuotteesta.   
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