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RIVEDIL TRAVERTINO BETON ASENNUSOHJE 
 

TUOTEKUVAUS 
Travertino Beton on helppokäyttöinen pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Sileä, himmeä ja 
tyylikäs pinta muistuttaa travertino kiveä.  
  
  

POHJA JA ESIKÄSITTELYT 
Pohjan tulee olla tasoitettu sileäksi, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsiteltävä ensin 
Decor Fondo primerilla (voidaan laimentaa vedellä noin 5-10%). Litralla Decor Fondo prime-
ria käsittelee n.10 m² sileää pohjaa. Anna primerin kuivua 6-8h. Primeroitu pohja hiotaan 
kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen sisustuslaastin levitystä. 
  

SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN 
Travertino Beton on jauheena purkissa. Sekoita haluttu väriaine veden joukkoon hyvin. Se-
koita sitten Travertino jauhe veden joukkoon (noin 6-7 litra / 20 kg ) ja sekoita tasaiseksi 
massaksi. Huom! Tee vain kerralla käytettävä määrä valmista massaa, koska kun vesi on 
sekoitettu joukkoon on materiaali käytettävä heti. Sekoitus voidaan tehdä koneellisesti.    
 

ASENNUS 

Asennus voidaan tehdä yhdellä tai kahdella kerroksella. Laita vain vähän kerrallaan sisus-
tuslaastia teräslastaan. Levitä ohut kerros sisustuslaastia teräslastalla, painaen alustaa vas-
ten. Levitä tasaisesti risteävin vedoin.  
Sileä viimeistely 
Levitä tasaisesti risteävin vedoin.  
Jos teet pinnan kahdella kerroksella, annan pinnan kuivua kokonaan ennen seuraavan ker-
roksen asennusta. Levitä toinen kerros teräslastalla samalla tavalla kuin 1. kerroskin. Kun 
sisustuslaasti on kuivahtanut 15-30 minuutin voit tiivistää pintaa teräslastalla. Kun lastan 
asento on lähes pinnan suuntaisesti tiivistyy sisustuslaastin pinta. Älä paina lastaa liian ko-
vaa ettei pinta "kuoriudu" mukaan. Virheiden välttämiseksi, älä pidä lastan terää kovin pys-
tyssä, älä ”raasta” pintaa.  
Jos teet pinnan yhdellä kerroksella, siirry tiivistysvaiheeseen noin 15-30 minuuttia laasti-
kerroksen levittämisen jälkeen. Tee tiivistys yllä olevan ohjeen mukaisesti. Sileä pinta on 
helpompi yleensä tehdä kahdella kerroksella.  
Teollinen viimeistely 
Laita vain vähän kerrallaan sisustuslaastia teräslastaan. Levitä muutaman millimetrin kerros 
sisustuslaastia teräslastalla, painaen alustaa vasten. Levitä tasaisesti risteävin vedoin. Heti 
levityksen jälkeen, kun pinta on vielä kostea, käy pintaa läpi stuccolastalla, nostaen 
”huippuja” laastista ylös. Kuivumisen nopeuteen vaikuttavat lämpö ja ilmanvaihto. 
Kun sisustuslaasti on kuivahtanut 10-20 minuutin tasoita pinta stuccolastalla. Kun lastan 
asento on lähes pinnan suuntaisesti tiivistyy sisustuslaastin pinta. Älä paina lastaa liian ko-
vaa ettei pinta "kuoriudu" mukaan. Vain korkeimmat kohdat laastista tasoittuvat ja rouhea 
kuvio jää osaan laastia.  
 

PINNAN VIIMEISTELY 
Käyttökohteesta riippuen pinta käsitellään erilaisilla vahoilla tai suoja-aineella.  Tällöin pinta 
on helpompi pitää puhtaana. Anna pinnan kuivua 2-4 vrk ennen suojausta.  Hydro Finish 
Opaco suoja-aine levitetään ohuena kerroksena sienellä. Varo valumia ja pyyhi ylimääräi-
nen suoja-aine pois pinnalta heti. Materiaali on myös mahdollista sävyttää Hydro Finish 
Opaco –suoja-aineella, jolloin suoja-aineen joukkoon lisätään haluttu väripasta.  Kuivissa 
tiloissa 1 krs on riittävä.  
 

HUOMIOITAVAA 
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme 
mallikappaleen tekoa ennen aloittamista. Käytä asentamisessa asianmukaisia suojaimia 
välttyäksesi kalkin haitoilta.  
 

PAKKAUSKOOT 
Travertino Beton 20 kg.  
  

MENEKKI 
0,8-1,2 l/m2. 
  

TYÖVÄLINEET 
Decor Fondo primerille pensseli ja tela. Sisustuslaastille stuccolasta. 
 

KOOSTUMUS 
Kalkki, hartsi ja pigmentit. 
 

VALMISTAJA 
Rivedil Italia. 
  

ASENNUSVIDEO:  
https://www.youtube.com/watch?v=zrB3_o2T-h8 

Pohjustaminen 
Decor Fondo  

primerilla 

1.kerroksen  
levitys 

2. kerroksen levi-
tys ja pinnan 

viimeistely stucco-
lastalla tiivistäen 

Pinnan painelu 
 Stuccolastalla, 
teollinen pinta 

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, 
Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy 

eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai 
epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä 

tässä olevia tietoja tuotteesta.  


