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RIVEDIL SINFONIA HELMIÄISSTUCCON ASENNUSOHJE 

Tuotekuvaus:  

Sinfonia Silver/Gold on huokoinen stuccolaasti. Sen pinta on huokoinen ja se tun-
tuu pehmeältä nahalta. Valmis pinta hohtaa metallisena. Sinfonia sopii kuiviin si-
sätiloihin katto- ja seinäpinnoille. 
 

POHJA JA ESIKÄSITTELYT 
Pohjan tulee olla sileä, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsitellään ensin De-
cor Fondo primerilla. Yleensä yksi kerros riittää. Litralla Decor Fondo primeria kä-
sittelee n.10-12 m2 sileää pintaa. Avaa primer astia ja sekoita n. 5% vettä ja huo-
lellisesti. Primeri on väriltään valkoinen. Levitä Decor Fondo primer pensselillä/
telalla. Anna kuivua 12-24h. Hio primeroitu kuivunut pohja kevyesti hienolla (120) 
hiekkapaperilla ennen stuccolaastin levitystä. Poista hiontapöly. 
 

SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN 
Avaa astia ja sekoita valmis stuccolaasti jonka jälkeen voit suoraan käyttää perus-
väristä stuccolaastia tai lisätä haluttua TN väriainetta stuccolaastiin. Tarkista että 
väriaineen määrä on oikeassa suhteessa haluttuun värisävyyn. Sekoita väriaine ja 
stuccolaasti huolellisesti erikseen ja yhdessä. Suosittelemme aina mallipalan tekoa 
halutusta värisävystä. Stuccolaasti on vesiohenteinen. 
  

1.KERROKSEN LEVITTÄMINEN 
Levitä ohut  ensimmäinen kerros stuccolastalla tiukasti alustaa vasten painaen eri-
suuntaisin vedoin. Anna pinnan kuivua kokonaan. Anna kuivua seuraavaan päi-
vään 
  

2.KERROKSEN LEVITTÄMINEN JA PINNAN VIIMEISTELY 
Levitä toinen ohut kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen kerros ja anna pinnan 
kuivahtaa, mutta ei kuivua kokonaan. Viimeistele pinta tiivistäen pintaa puhtaalla 
stuccolastalla erisuuntaisin vedoin, jolloin pinta tiivistyy ja siihen tulee metallista 
kiiltoa. Kuivuttuaan pinta on valmis. Pinta voidaan suojata suoja-aine noin 2 vuo-
rokauden kuluttua. Huomioi, että suoja-aine vaikuttaa hieman värisävyyn. Levitä 
suoja-aine ohjeen mukaan.  
 

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

PAKKAUSKOOT 
Decor Fondo 0,75L / 2,5L / 4L ja 15L astia. 
Sinfonia Silver/Gold 0,75 l / 2,5 l asti. 
TN väriaine 0,02 l/ 0,04L/ 0,2L ja 0,75L astia. 
 

RIITTOISUUS 
2,5 l astia noin 10 – 12 m² valmista pintaa (2 kerrosta). 
 
  

TYÖVÄLINEET 
Decor Fondo -primerille pensseli/tela. Helmiäisstuccolaastille stuccolasta. 
 
 

VALMISTAJA 
Rivedil Italia. 
 

MAAHANTUOJA:  
Decos Oy 

Pohjustaminen 
Decor Fondo  

primerilla 

1.kerroksen  
levitys 

stuccolastalla 

2.kerroksen  
levitys 

stuccolastalla 

Valmis Sinfonia 
Gold + TDM  


