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Sahara Premium 
Hohtava koristemaali hiekkaefektillä
 
 
Tuotekuvaus Sahara on hohtava koristemaali, joka on valmistettu hartseista ja ar-

vokkaista hiukkasista, jotka luovat pinnalle “liikkuvan” hiekkaefektin. 
Tällä tuotteella luot kiehtovia efektejä pinnoille: 
*Sahara oro fino (kulta, hieno hiekka) 
*Sahara oro grosso (kulta, karkea hiekka) 
*Sahara oro antico fino (antiikkikulta, hieno hiekka) 
* Sahara oro antico grosso (antiikkikulta, karkea hiekka) 
* Sahara oro antico rustico (antiikkikulta, rustiikki hiekka) 
*Sahara argento fino  (hopea, hieno hiekka) 
*Sahara argento grosso (hopea, karkea hiekka) 
Sahara voidaan levittää yhtenä kerroksena siveltimellä tai maalikintaal-
la pinnalle, joka on käsitelty valkoisella Decor Fondo -pohjamaalilla. 

 
Miten paljon väriä käytetään 

Sahara Premium  2,5 litraa = vahva sävy : 4 väripasta TN á 0,02 litraa 
Sahara Premium  2,5 litraa = medium sävy: 1 väripasta TN á  0,04 litraa 
Sahara Premium  2,5 litraa = vaalea sävy : ½ väripasta TN á 0,02 litraa 

   
 
Käyttöohje: 
 Uusille seinille: 

Varmista, että pinta on täysin kuiva. Mikäli käytät tuotetta laastipinnal-
le, tulee laastin olla ainakin 28 päivän vanhan. Mikäli välttämätöntä, 
levitä kerros vesipohjaista eristettä kuten Scik Pural Acril tai Fissativo Ac-
rilico Tre Stelle -tuotteita. 
Levitä kerros  Decor Fondo pohjamaalia kaksi kertaa. 
Levitä sen jälkeen Sahara Premium –tuote “Rivedil” -maalauskintaalla 
tai “Spalter 70-100” –siveltimellä  viistoon tai muulla tavalla saadaksesi 
aikaan haluamasi efektin. 
Anna pinnan kuivua, minkä jälkeen voit arvioida, onko efekti haluama-
si. 

 
 Vanhoille seinille : 

Varmista, että pinta on kuiva. Poista kaikki vanhan maalin jäänteet ja 
pinnasta irrallaan oleva maali. Etene tämän jälkeen kuten uusien sei-
nien osalta kolmannesta kohdasta eteenpäin. 
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Sahara Premium 

 
Tekniset ominaisuudet 

 
KOOSTUMUS: erikoissekoitus hartseista vesipohjalla. 
KUIVUMISAIKA: 2 tunnissa kosketuskuiva;  6-12 tunnissa täysin kuivunut  
(riippuen lämpötilasta). 
RIITTOISUUS: noin 10-12 m²/l (riippuen pinnasta). 
ULKONÄKÖ: paksu. 
VÄRIT: katso värikartta Sahara Premium Gold Line ja Sahara Premium 
Silver Line. 
SÄILYTYS: +5 aina +30 °C. 
SÄILYVYYS: 2 vuotta  (alkuperäisissä suljetuissa pakkauksissa riittävässä 
lämpötilassa). 
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS: vedellä. 
PAKKAUS:  2,5  litraa. 

 
Valmistaja  Decorazioni Rivedil 
  Via prov.le per Veglie km. 0,500  
  73015 SALICE SALENTINO (LE) – ITALY  
  Tel. +39 832731293 Fax. +39 832731690 
  www.rivedil.com  
 
Maahantuoja Decos Oy, Lyhtytie 13, 00750 Helsinki 
 
Turvallisuustiedote 

Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (Italian lain mukaan no. 285,  päivät-
ty 16.7.1998 ja sen päivitysten mukaan). Tuotetta käytettävä hygienia- 
ja turvallisuusmääräysten mukaan. Pakkauksia ei tule jättää ympäris-
töön, ne tulee kuivata huolellisesti ja käsitellä erityisjätteenä.  
Tarkempia tietoja käyttöturvallisuustiedotteessa SSD238. 

 
Päivitetty: Tammikuu 2010 

 
RIVEDIL maalivalmistajana takaa, että yllämainitut tiedot on annettu 
parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja tieteelli-
sen tietämyksen pohjalta; se ei ole kuitenkaan vastuussa  tuotteen käy-
töstä, koska käyttöolosuhteet eivät ole valvottavissamme. Suositte-
lemme aina varmistamista, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, 
mihin ajattelette sitä käytettävän. Tämä tuotekortti mitätöi edellisen. 

 


