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Silk Paint 
Sisustusmaali sametti-efektillä   

 

 
Tuotekuvaus Silk Paint sisustusmaali on erikoismaali, jonka koostumus monivärisistä 

pigmenteistä, hartseista ja lisäaineista saa aikaan pinnan, joka muistut-

taa samettia. Se on helppokäyttöinen ja sillä viimeistelty pinta on miel-

lyttävä katsoa ja koskettaa. Se sopii moneen ympäristöön ja tyyliin, se-

kä klassiseen että moderniin. Silk Paint tarjoaa ainutlaatuisen värivali-

koimansa ansiosta visuaalisia elämyksiä ja pinnaltaan koskettavaa sa-

mettimaisuutta. Tuote on suunniteltu sisäpinnoille ja erilaisille alustoille 

kuten laastille, kipsilevylle, puu-, metalli- ja metalliseospinnoille, jotka on 

pohjustettu asianmukaisesti Decor Fondo pohjamaalilla. Sitä voidaan 

käyttää myös ulkotiloissa, joissa pohjustus on tehty Hydro Finish Opaco 

tuotteella tai B1 –komponentti epoxi- tai vesipohjaisella maalilla Water-

proxylla. 

 

Käyttöohje: 

 Uusille seinille: 

Varmista, että alusta on täysin kuiva. Mikäli käytät tuotetta laastipinnal-

le, laastin tulee olla ainakin 28 päivän vanhan. Poista harjalla tai pese-

mällä kaikki laastin jäänteet, epäpuhtaudet, hiukkaset ja kiteet. Poista 

myös huolellisesti vähäinenkin kerros vanhaa synteettistä maalia. 

Suuret pinnat tasoitetaan, sisätiloissa oleville pinnoille käytetään Rasan 

Stucco tai K-Stukk –laastia; ulkopinnoille Rivenduit Calce –laastia. Mikäli 

sisätiloissa olevilla pinnoilla on halkeamia, käytetään Stucco Tre Stelle –

laastia. Ulkotiloissa käytetään Estern Stucco –laastia. Hio hiekkapaperil-

la korjatut pinnat ja poista pöly. Jos tarpeellista, levitä kerros vesiohen-

teista eristävää tuotetta kuten Scick Pural Acrilia tai Fissativo Acrilico 

Stellea. 

Levitä kerros Décor Fondo pohjamaalia. Käytä Silk Paintin ensimmäisen 

 kerroksen levittämiseen siihen tarkoitettua “Decorazioni Rivedil” –

 sivellintä. Suosittelemme levitystä pystysuuntaisin liikkein. 

Odota kunnes pinta on kauttaaltaan ja täysin kuiva. Levitä sen jälkeen 

 toinen kerros Silk Paintia vaakasuuntaisin liikkein. 

 

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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Silk Paint 

 

 
Tekniset ominaisuudet 

KOOSTUMUS: akryylihartseja. 

KUIVUMISAIKA: 2 tunnissa kosketuskuiva; 12–24 tunnissa täysin kuivunut 

(riippuen lämpötilasta). 

RIITTÄVYYS: noin 0,200–0,250 ml/ m². 

PAINO: 1,250 kg/litra. 

ULKONÄKÖ: samettimainen. 

VÄRIT: 6 perusväriä (MUSTA-PUNAINEN-KELTAINEN-SININEN-VIHREÄ-

VALKOINEN) sävyjen sekoittamiseksi. Seuraa ohjeita sekoituksesta.  

SÄILYTYS: +5 aina +30 °C. 

SÄILYVYYS:  2 vuotta  (alkuperäisissä suljetuissa pakkauksissa riittävässä 

lämpötilassa). 

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS: vesi ja saippua. 

PAKKAUS: minimi 1 litra ja sitä suuremmat erät litran välein.  

 

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 SSD219. 

 

Päivitetty: Heinäkuu 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 

käytöstä, koska käyttöolosuhteet eivät ole valvottavissamme. Suositte-

lemme aina varmistamista, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, 

mihin ajattelette sitä käytettävän. Tämä tuotekortti mitätöi edellisen. 


