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RIVEDIL TERRA NOSTRA STUCCOLAASTIN ASENNUSOHJE SPATULATO 

 
TUOTEKUVAUS 
Terra Nostra on klassinen pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Spatulato tekniikalla syn-
tyy arvokasta stuccopintaa.  
 
POHJA JA ESIKÄSITTELYT 
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 pens-
selillä tai telalla. Anna kuivua 12-24h. Hio primeroitu kuivunut pohja kevyesti hienolla 
(120) hiekkapaperilla ennen stuccolaastin levitystä. Poista hiontapöly. 
 
SISUSTUSMAALIN SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN 
Sekoita  ensin huolellisesti valmis stuccolaasti sen jälkeen sekoita väripasta huolelli-
sesti ennen kuin sekoitat sen  stuccolaastiin. Stuccolaasti on vesiohenteinen. Tarkista 
että väripastan määrä on oikea suhteessa haluttuun värisävyyn. Suosittelemme aina 
mallipalan tekoa halutusta värisävystä. 
  
SISUSTUSMAALIN LEVITTÄMINEN 
1. KERROKSEN LEVITYS 
Levitä ensimmäinen ohut kerros stuccolaastia stuccolastalla. Anna pinnan kuivua ko-
konaan. Tee tarvittaessa välihionta hienolla (180-240) hiekkapaperilla. Huolehdi pö-
lynpoistosta. 
 
2. KERROKSEN LEVITYS JA KIILLOTUS 
Levitä  toinen kerros lastalla kevyesti painamalla. Noin 30 minuutin jälkeen tiivistä 
pinta lastalla painaen kiiltäväksi.  
  
PINNAN VIIMEISTELY VAHALLA 
Haluttaessa pinnan voi vahata Cera D'Arte Lucidante neutraalivahalla tai värillisellä 
Cera D'Arte Cangiante efektivahalla. Kun pinta viimeistellään vahalla saadaan siihen 
lisää kiiltoa ja pintaa voidaan puhdistaa helpommin. 
 
HUOMIOITAVAA 
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelem-
me mallikappaleen tekoa ennen aloittamista.  
 
PAKKAUSKOOT 
Decor Fondo 0,75L / 2,5L / 4L ja 15L astia. 
Cera D'Arte Cangiante vaha 0,75 L. 
Cera D'Arte Lucidante vaha 0,75 L. 
 
RIITTOISUUS   
4 litralla stuccolaastia käsittelee n. 10 - 12 m² (2 krs) ja 
15 litralla n. 30-45 m² (2 krs).  
 
TYÖVÄLINEET 
Tela, pensseli, sekoitin ja stuccolasta.  
 
VALMISTAJA 
Rivedil Italia.  
 
MAAHANTUOJA:  
Decos Oy 
 

 
Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuiten-
kaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuot-
teesta.  
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RIVEDIL TERRA NOSTRA STUCCOLAASTIN ASENNUSOHJE DAMASCATO 

 
TUOTEKUVAUS 
Terra Nostra stuccolaasti on pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Damascato tekniikalla syntyy varsin vähällä 
vaivalla eloisaa pintaa. Tee aina mallipala ennen työn aloitusta. 
  
POHJA JA ESIKÄSITTELYT 
Pohjan tulee olla sileä, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas.Pohja käsitellään ensin Decor Fondo primerilla. Tar-
vittaessa primerointi tehdään kaksi kertaa. Litralla Decor Fondo primeria käsittelee n.10-12 m2 sileää pin-
taa.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 hie-
nolla (120) hiekkapaperilla ennen stuccolaastin levitystä. Poista hiontapöly. 
 
VÄRIN SEKOITUS 
Sekoita  ensin huolellisesti valmis stuccolaasti sen jälkeen sekoita väripasta huolellisesti ennen kuin sekoitat sen  
stuccolaastiin. Stuccolaasti on vesiohenteinen. Tarkista että väripastan määrä on oikea suhteessa haluttuun vä-
risävyyn. Suosittelemme aina mallipalan tekoa halutusta värisävystä. 
 
1. KERROKSEN LEVITYS TELALLA 
Levitä ensimmäinen kerros stuccolaastia telalla. Anna pinnan kuivua 6-8 tuntia. 
 
2. KERROKSEN LEVITYS JA TASOITUS 
Levitä toinen kerros telalla sinne tänne ristikkäisin vedoin tai läiskinä, riippuen miten eloisan pinnan haluat. 
Käy läpi pinta lastalla välittömästi. Näet jäljempänä tehdyn kuvion. Anna pinnan kuivahtaa ja tiivistä sitä 
stuccolastalla jolloin se kiillottuu. 
 
VIIMEISTELY EFEKTIVAHALLA 
Levitä pinnalle stuccolastalla tai sienellä värillistä Cera D'Arte Cangiante vahaa. Annan vahan kuivua hetken 
aikaa, jonka jälkeen kiillota vaha. Kuivumisaika on 6 - 12 h. 
  
HUOMIOITAVAA 
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa 
ennen aloittamista. 
 
PAKKAUSKOOT 
Decor Fondo 0,75L / 2,5L / 4L ja 15L astia. 
Stuccolaasti 4 L ja 15 L astia. 
TN väriaine 0,02 l/ 0,04L/ 0,2L ja 0,75L astia. 
Cera D'Arte Cangiante vaha 0,75 L. 
 
TYÖVÄLINEET 
Pensseli, tela, sekoitin ja stuccolasta. 
 
RIITTOISUUS 
4 litralla stuccolaastia käsittelee n. 10 - 12 m² (2 krs) ja 15 litralla n. 35 - 40 m² (2 krs).  
 
KOOSTUMUS 
Kalkki, hartsi ja pigmentit.  
 
VALMISTAJA 
Rivedil Italia. 
 
MAAHANTUOJA:  
Decos Oy 
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RIVEDIL TERRA NOSTRA STUCCOLAASTIN ASENNUSOHJE LISCIO 

 
TUOTEKUVAUS: 
Terra Nostra on helppokäyttöinen pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Liscio tekniikalla syntyy eloisaa mutta 
sileätä pintaa. 
 

POHJA JA ESIKÄSITTELYT 
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 stuccolaastin levitystä. Poista hiontapöly. 
 

VÄRIN SEKOITUS 
Sekoita  ensin huolellisesti valmis stuccolaasti sen jälkeen sekoita väripasta huolellisesti ennen kuin sekoitat sen  
stuccolaastiin. Stuccolaasti on vesiohenteinen. Tarkista että väripastan määrä on oikea suhteessa haluttuun vä-
risävyyn. Suosittelemme aina mallipalan tekoa halutusta värisävystä. 
 

1. KERROKSEN LEVITYS TELALLA 
Levitä ensimmäinen kerros stuccolaastia telalla. Anna pinnan kuivua 6-8 tuntia. 
 

2. KERROKSEN LEVITYS JA TASOITUS 
Levitä toinen kerros telalla samalla tavalla. Tasoita pinta stuccolastalla välittömästi. Noin 30 minuutin jäl-
keen voit tiivistää pinta stuccolastalla jolloin se kiillottuu. Jos tiivistys tapahtuu liian myöhään pinta ei kiillo-
tu. 
 

VIIMEISTELY VAHALLA 
Haluttaessa pinnan voi vahata Cera D'Arte Lucidante neutraalivahalla tai värillisellä Cera D'Arte Cangian-
te efektivahalla.  Kun pinta viimeistellään vahalla saadaan siihen lisää kiiltoa ja pintaa voidaan puhdistaa 
helpommin. 
 

HUOMIOITAVAA 
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa 
ennen aloittamista. 
 

PAKKAUSKOOT 
Decor Fondo 0,75L / 2,5L / 4L ja 15L astia. 
TN väriaine 0,02 l/ 0,04L/ 0,2L ja 0,75L astia. 
Cera D'Arte Cangiante vaha 0,75 L. 
Cera D'Arte Lucidante vaha 0,75 L. 
 

TYÖVÄLINEET 
Pensseli, tela sekoitin ja stuccolasta. 
 

RIITTOISUUS 
4 litralla stuccolaastia käsittelee n. 15-18 m² (2 krs) ja 15 litralla n. 65 - 70 m² (2 krs).  
 

KOOSTUMUS 
Kalkki, hartsi ja pigmentit. 
 

VALMISTAJA 
Rivedil Italia. 
 

MAAHANTUOJA:  
Decos Oy 
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RIVEDIL TERRA NOSTRA STUCCOLAASTIN ASENNUSOHJE SPACCANTE 

 
TUOTEKUVAUS: 
Terra Nostra stuccolaasti on pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Kunnianhimoinen Spaccante tekniikka sopii 
kokeneelle kädentaitajalle. Tuloksena on antiikkisen näköinen erittäin koristeellinen aidosti halkeileva stucco-
laastipinta. 
  
POHJA JA ESIKÄSITTELY 
Pohjan tulee olla sileä, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsitellään ensin Decor Fondo primerilla. Tar-
vittaessa primerointi tehdään kaksi kertaa. Litralla Decor Fondo primeria käsittelee n.10-12 m2 sileää pin-
taa. 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 hie-
nolla (120) hiekkapaperilla ennen stuccolaastin levitystä. Poista hiontapöly. Levitä huolellisesti 2 kerrosta 
Transparente Spaccante primeria telalla ja anna pinnan kuivua 24 tuntia. 
 

SEKOITUS 
Sekoita huolellisesti valmiiseen märkään massaan märkä pigmenttipasta. Pinnoite on vesiohenteinen. Spaccan-
tea käytetään myös valkoista Terra Nostran perusmateriaalia pohjalla. 
  
1. KERROKSEN LEVITYS STUCCOLASTALLA 
Levitä 2 mm paksuinen tasainen kerros valkoista Terra Nostra 1 Mano stuccolaastia teräslastalla huolellisesti 
ja painamatta. Anna pinnan kuivua vuorokauden. 
VÄLIHIONTA 
Tee välihionta hienolla (180-240) hiekkapaperilla. Huolehdi pölynpoistosta. Hio pinta hiekkapaperilla kun-
nes se on tasainen. 
2. KERROKSEN LEVITYS STUCCOLASTALLA 
Levitä pintaan ohut kerros värillistä Terra Nostra stuccolaastia, mikä osittain peittää pinnan raot ja hal-
keamat. Tiivistä stuccolastalla kiiltäväksi ja anna kuivua. 
  
VIIMEISTELY EFEKTIVAHALLA 
Levitä pinnalle stuccolastalla tai sienellä värillistä Cera D'Arte Cangiante vahaa. Annan vahan kuivua hetken 
aikaa, jonka jälkeen kiillota vaha. Kuivumisaika on 6 - 12 h. 
 

HUOMIOITAVAA 
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa 
ennen aloittamista. 
 

PAKKAUSKOOT 
Decor Fondo 0,75L / 2,5L / 4L ja 15L astia. 
Terra Nostra 1 Mano 4 L ja 15 L astia. 
Terra Nostra 4 L ja 15 L astia. 
TN väriaine 0,02 l/ 0,04L/ 0,2L ja 0,75L astia. 
Cera D'Arte Cangiante vaha 0,75 L. 
 

TYÖVÄLINEET 
Pensseli, tela, sekoitin ja stuccolasta. 
 

RIITTOISUUS 
4 litralla valkoista Terra Nostra 1 Mano stuccolaastia käsittelee n. 5-8 m² (2 krs) ja 15 litralla 20 -25 m² 
(2 krs). 4 litralla värillistä Terra Nostra stuccolaastia käsittelee n.15 -20 m² (2 krs) ja 15 litralla n. 70 -
80 m² (2 krs). 
 

VALMISTAJA 
Rivedil Italia. 
 

MAAHANTUOJA:  
Decos Oy 


