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Terra Nostra 

Kalkkipohjainen sisustuslaasti   

 

 

Tuotekuvaus  

  Terra Nostra on kalkkipohjainen sisustuslaasti. Sillä on helppo luoda pin-

  taefektejä asentajansa taiteellisen mielikuvituksen ja osaamisen  

  pohjalta. Terra Nostra on valmistettu huippuluokan luonnonmukaisista 

  mineraaleista ja sammutetusta kalkista. Hyvä ominaisuus on sen väri

  maailma: se pohjautuu luonnonmukaisiin väreihin. Terra Nostra edustaa 

  uudenajan laasteja. Samalla laastilla voi tehdä hyvinkin erilaista pintaa 

  erilaisin efektein. 

  On neljä tapaa käyttää sitä pinnoitteena: 

  Liscio - sileä, Damascato - damastimainen, Spaccante - krakeloitunut/ 

  halkeillut ja Spatulato - klassinen stuccopinta. 
 

 

Käyttöohje  Mikäli kysymyksessä on seinät, joita ei ole koskaan maalattu, varmista, 

  että pinta on täydellisesti asettunut, kuiva ja hyvänlaatuinen ennen 

  laastin levitystä. Vanhalla seinäpinnalla ei saa olla maalinjäänteitä tai 

  irronnutta maalia. Mikäli teet Spaccante -tekniikalla pintaa, kosteutta 

  ei saa olla yhtään. Tuotetta ei voi käyttää, mikäli kosteustaso on korkea 

  tai ulkoilman lämpötila ei ole 15-30°C. Suosittelemme tuotteen käyttöä 

  vain näissä olosuhteissa (kts myöhempää käyttöohjetta).Varmistaudu, 

  että pinta on täysin kuiva ennen kuin aloitat uuden tuotteen levittä

  misprosessin.  

 

  Mikäli olet varma, että olosuhteisiin liittyvät vaatimukset täyttyvät, voit 

  käyttää tuotetta seuraavilla tavoilla: 

 

 Terra Nostra Liscio - sileä 

 

  Levitä yksi kerros Decor Fondoa. Levitä pinnalle Terra Nostra (lyhyt

  nukkaisella telalla) sen jälkeen, kun olet värjännyt sen valitsemallasi 

  väripasta TN –värisävyllä. Suosittelemme seinän käsittelemistä telalla 

  pystysuorin liikkein. Kun pinta on kuivunut, käsittele sen jälkeen vain 1–2 

  neliömetrin kokoisia pintoja ja tasoita ne sileiksi teräksisellä lastalla. Kä-

  sittele näin koko seinä. Kun tämä vaihe on tehty, jatka pinnan tasoitus-

  ta teräslastalla hyvin sileäksi. Mikäli haluat suojata pinnan tai tehdä sen 

  pestäväksi, levitä sille kiillottavaa Cera D’Arte Lusidante neutraalivahaa 

  tai sävyllistä Cera D'Arte Cangiante efektivahaa. 
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 Terra Nostra Damascato - damastimainen 

Levitä yksi kerros Decor Fondoa. Levitä pinnalle Terra Nostra (lyhyt nuk-

kaisella telalla) sen jälkeen, kun olet värjännyt sen valitsemallasi 

väripasta TN –värisävyllä. Suosittelemme seinän käsittelemistä telalla 

pystysuorin liikkein. Kun pinta on kuivunut, levitä uusi kerros sattuman 

varaisin ja epäsäännöllisin liikkein niin että, jotkin alueet jäävät ilman 

materiaalia joillekin tulee materiaalia. Ennen kuin pinta on kuivunut, kiil-

lota pinta teräslastalla. Kun pinta on täysin kuiva, levitä teräslastalla 

kiillottavaa Cera D’Arte Lusidante neutraalivahaa tai sävyllistä Cera 

D'Arte Cangiante efektivahaa. Kun vaha täyttää aaltomaiset pinnat, 

nousee damasti -efekti esille. Lopuksi kiillota koko seinä pehmeällä kan-

kaalla. 

 

Terra Nostra Spaccante - krakeloitunut / halkeillut 

HUOM!  Työn onnistumiseksi on tärkeätä, että ilmassa tai seinällä ei ole 

kosteutta. Tarkista, että seinällä ei ole aikaisemman maalin jäänteitä. 

Varmista, että alusta sopii tuotteelle. Odota eri levityskerrosten välillä, 

niin että edellinen kuivuu täysin ennen uuden kerroksen tekemistä.  

Levitä Decor Fondo pohjamaalia kerros ja odota, kunnes se kuivuu  

(vähintään 12 tuntia). Kun se on kuivunut, levitä pienellä telalla koko 

seinälle kerros Transparente Spaccantea ja anna sen kuivua (vähin-

tään  6 tuntia).  

Levitä seinälle teräslastalla värjäämätön Terra Nostra Prima Mano laasti 

(tämä laasti on ainoastaan ensimmäiselle kerrokselle pinnoitusprosessis-

sa ja se käytetään vain halkeamien aikaan saamiseksi). Mikäli haluat 

pinnalle suuria halkeamia, on välttämätöntä käyttää tuotetta enem-

män; jos haluat kevyemmän efektin, käytä tuotetta vähemmän. 

Suosittelemme, että kun olet levittänyt tuotteen, et käytä enää lastaa 

uudestaan, koska se saattaa “kuoria” tuotteen seinästä.  

Kun laasti on täysin kuiva, puhdista seinä harjaamalla siltä pöly. Nyt, le-

vitä toinen kerros Terra Nostra –tuotetta, jonka olet värjännyt haluamasi 

väriseksi  väripasta TN -sävyillä. Tällöin pinta silottuu, kun tuote täyttää 

halkeamat, jotka ovat syntyneet ensimmäisellä kerroksella. Kun pinta 

on kuiva, kiillota se teräslastalla. 

Samalla lastalla voit levittää kiiltoa antavan Cera D’Arte Lusidante 

neutraalivahaa tai sävyllistä Cera D'Arte Cangiante efektivahaa. Tämä 

täyttää halkeamia ja tehostaa efektiä. Lopuksi kiillota pinta pehmeällä 

kankaalla.  
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Terra Nostra Spatulato - klassinen stuccopinta 

Maalaamattomat seinät: Levitä Decor Fondoa –pohjustetta kerros. 

Jatka levittämällä teräslastalla Terra Nostra -tuotetta vain yksi kerros ja 

tee se niin kiiltäväksi kuin mahdollista. Kun se on kuivunut, levitä toinen 

kerros seinälle käyttäen lastaa. Kun työ on valmis, kiillota pinta uudes-

taan lastalla. Pinnan voi suojata ja tehdä pestäväksi levittämällä kiiltoa 

antavaa Cera D’Arte Lusidante neutraalivahaa tai sävyllistä Cera D'Ar-

te Cangiante efektivahaa. 

 

Miten paljon väriä käytetään 

 

Vahva sävy  

Terra Nostra 0,750 litraa -  4 väripasta TN á 0,040 litraa 

Terra Nostra 4 litraa -  4 väripasta TN á 0,200 litraa  

Terra Nostra 15 litraa - 4 väripasta TN á 0,750 litraa  

 

Medium sävy 

Terra Nostra 0,750 litraa -  2 väripasta TN á 0,040 litraa  

Terra Nostra  4 litraa -  2 väripasta TN á 0,200 litraa  

Terra Nostra 15 litraa - 2 väripasta TN á 0,750 litraa  

 

Vaalea sävy 

Terra Nostra 0,750 litraa -  1 väripasta TN á 0,040 litraa 

Terra Nostra 4 litraa - 1 väripasta TN á 0,200 litraa 

Terra Nostra 15 litraa - 1 väripasta TN á 0,750 litraa 

 

Huomioitavaa 

Kuten kaikki kalkkipohjaiset tuotteet on kerran sävytetty Terra Nostra 

käytettävä 2-3 päivässä, etenkin jos se on sävytetty SINISELLÄ. Säilytet-

täessä pidempään värit muuttuvat.  

 

Tekniset ominaisuudet 

KOOSTUMUS: sammutettu kalkki ja lisäaineet. 

 

KUIVUMISAIKA:  Terra Nostra Liscio - sileä: 6–12 h/krs 

       Terra Nostra Damascato - damastimainen: 6–12 h/krs 

       Terra Nostra Spaccante - krakeloitunut: 12–24 h / 1. krs;                

       6–12 h / 2.krs  

     Terra Nostra Spatulato - klassinen stuccopinta: 6–12 h/krs  
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Tekniset ominaisuudet 

MENEKKI:   Terra Nostra Liscio: n. 0,300–0,400 kg/ m² (2 krs) 

 Terra Nostra Damascato: n. 0,600–0,700 kg/ m² (1 krs) 

 Terra Nostra 1 krs valkoisilla halkeamilla: n.1,0–1,2kg/ m² 

 Terra Nostra värillisillä halkeamilla: n. 0,20 – 0,30 kg/ m² 

 Terra Nostra Spatulato: n. 0,600–0,700 kg/ m² (2 krs) 

PAINO 1 litra= 1,600 kg. 

ULKONÄKÖ: sileä, damastimainen, krakeloitunut, klassinen tai muulla 

henkilökohtaisella tyylillä. 

VÄRIT: Katso Terra Nostra värikartta. 

-SÄILYTYS: +5°C aina +30°C 

-SÄILYVYYS: 6 kuukaudesta 1 vuoteen (alkuperäisissä suljetuissa pak-

kauksissa riittävässä lämpötilassa) 

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS: vedellä. 

-ASTIAT: 0,750, 4  ja 15 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 erillisessä käyttöturvallisuustiedotteessa SSD220. 

 

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 

käytöstä, koska käyttöolosuhteet eivät ole valvottavissamme. Suositte-

lemme aina varmistamista, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, 

mihin ajattelette sitä käytettävän. Tämä tuotekortti mitätöi edellisen. 


