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Sinfonia 
Sisustuslaasti Alcantara -efektillä   

 

 
Tuotekuvaus Sinfonia Gold tai  Silver on erityinen laasti sisätiloihin kullan tai hopean 

luomalla alcantara -efektillä. Sen helppokäyttöisyys ja hienostunut ja 

viimeistelty ulkonäkö kullan ja hopean antamalla alcantara -efektillä  

mahdollistavat tämän laastin sopivuuden moneen ympäristöön ja tyy-

liin, sekä klassiseen että moderniin.  

 

 Sinfonia Gold tai  Silver luovat suuren värivalikoimansa ansiosta  (vah-

voista ja kirkkaista aina herkkiin) kiehtovia ja eloisia valoefektejä pinnoil-

le. 

 

 

Käyttöohje: 

 

 Uusille seinille: 

Sinfonia levitetään  Decor Fondo pohjamaalin päälle. Mikäli se asenne-

taan uudelle laastipinnalle, varmista että laastipinta on hyvälaatuinen, 

laasti asettunut, kuiva ja sileä. Mikäli alustalla on vanhempi laasti, sen 

päällä ei saa olla maalin rippeitä. Kun olet käsitellyt alustan asianmu-

kaisesti, etene seuraavasti: 

Levitä pinnalle yksi kerros Decor Fondo pohjamaalia (ohennettuna ve-

dellä 5-10 %) käyttäen sivellintä, telaa tai maaliruiskua. 

Levitä värjätty Sinfonia ruostumattomalla teräslastalla ja tasoita pinta. 

Odota, kunnes pinta on täysin kuiva. Levitä sen jälkeen uusi kerros Sin-

foniaa ja tee lastalla painaen tyypillisiä alcantaran “kirkkaita ja tum-

mia” efektejä.  

 

 

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 ensimmäisestä kohdasta eteenpäin. 
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Sinfonia 
 

 

Miten paljon väriä käytetään 

 

Sinfonia Gold 

Sinfonia Gold  2,5 litraa = vahva sävy : 1 väripasta TN á 0,2 litraa 

Sinfonia Gold  2,5 litraa = medium sävy : 3 väripastaa TN á 0,04 litraa 

Sinfonia Gold  2,5 litraa = vaalea sävy : 1 väripasta TN á 0,04 litraa 

 

Sinfonia Gold  10 litraa = vahva sävy : 1 väripasta TN á 0,75 litraa 

Sinfonia Gold  10 litraa = medium sävy : 2 väripastaa TN á 0,2 litraa 

Sinfonia Gold  10 litraa = vaalea sävy : 4 väripastaa TN á 0,04 litraa 

 

 

Sinfonia Silver 

Sinfonia Silver  2,5 litraa = vahva sävy : 3 väripastaa TN á 0,04 litraa 

Sinfonia Silver  2,5 litraa = medium sävy : 1 väripasta TN á 0,04 litraa 

Sinfonia Silver  2,5 litraa = vaalea sävy : 1 väripasta TN á 0,02 litraa 

 

Sinfonia Silver 10 litraa = vahva sävy : 2 väripasta TN á 0,2 litraa 

Sinfonia Silver 10 litraa = medium sävy : 4 väripastaa TN á 0,04 litraa 

Sinfonia Silver 10 litraa = vaalea sävy : 1 väripastaa TN á 0,04 litraa 

 

 

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: 2,5  ja 10 litraa 

 

 

 

 



 

 
 
 

KORISTEMAALIKOKOELMA 

 
C.N° 11548 

 

TEKNINEN TUOTEKORTTI N. 211b 
 

7/2010 
 

Maahantuoja:  Decos Oy, Lyhtytie 13, 00750 Helsinki, Puh. 09 853 1941 www.decos.fi 3 

 

Sinfonia 
 

 

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. 


