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Tierrafino CONCRETE-LOOK  sisustuslaasti 

    

 

Tuotekuvaus Tierrafino CONCRETE-LOOK on savipohjainen sisustuslaasti sisätilojen 

seinä – ja kattopinnoille. Tuote on aidon betonin näköinen ja se voidaan 

viimeistellä eri tavoilla.  

 

Koostumus Hiekka, savi ja luonnollisia sideaineita.  

 

Pakkaukset 4 kg ja 15 kg pusseissa.  

 

Sekoitus Sekoita 1 kg Concrete-Look sisustuslaastia 0,5 litraan vettä. Sekoita 5 

minuuttia. Odota vähintään 15 minuuttia ja sekoita sen jälkeen uudelleen 

5 minuuttia. Kun materiaali on sekoitettu veteen, se tulee käyttää viiden 

päivän sisään.  

 

Menekki  Keskimäärin noin 1,5 kg/m², kun tehdään noin 1,5 mm paksuinen kerros ja  

  alusta on sileä. Karkeille alustoille menekki on isompi.  

 

Varastointi  Kuivassa 

 

 

Käyttöaika Kuivajauheena ja oikein säilytettynä Concrete Look on käytettävä 3 

vuoden sisällä valmistuksesta. 

 

Värit Concrete-Look on harmaan sävyinen. Luonnonmateriaalina, pieniä 

värisävyn vaihteluita voi olla eri erien välillä. Voidaan sävyttää pigmentillä, 

jolloin max. määrä pigmenttiä on 3%. Jos halutaan vaaleamman harmaa 

sävy, sekoitetaan 2 kg Concrete Look ja 2 Dry Paint keskenään. Tällöin 

kerrospaksuus ei saa ylittää 1 mm.  

 

Ominaisuudet - Tee-se-itse materiaali / ammattilaisille 

  - Hyvä kiinnittyvyys 

  - Kovempi kuin normaalit savilaastit 

  - Läpäisee vesihöyryn 

  - Tasaa lämpöä  

  - Antistaattinen 

  - jätteet voidaan hävittää puutarhaan 
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Alustat  Alustan tulee olla kuiva, imevä, pölytön ja rasvaton. Tapetit tulee poistaa 

ja mahdolliset irtonaiset maalit. Pohjusta pinta Tierrafino Contact Fine 

Primerilla. Contact Fine primer voidaan ohentaa vedellä 5-10%. 

 

Käyttöolosuhteet Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla ainakin +5°C. 

 

Sekoitus Lisää 3,5-4 kg Duroa 1 litraan vettä.   

 

ASENNUS   

 

Kerrosvahvuus Concrete-Look tulee asentaa 0,5 – 1,0 mm kerroksina.  

 

Asennus Matta: 1 m2 400 – 500 g kuivajauhetta / krs. Asenna yksi kerros lastalla ja 

anna kuivua. Menekki on suurempi karkealle pohjalle.  

  

 Kiiltävä: 1 m2 2 x 400 – 500 g kuivajauhetta / krs. Asenna yksi kerros 

lastalla ja anna kuivua. Asenna sitten toinen kerros ja tiivistä lastalla 

kiiltäväksi.  

  

 Kiiltävä vahalla: Asenna kaksi kerrosta, kuten yläpuolella olevassa ohjeessa 

on neuvottu. Kun materiaali on täysin kuivunut, käsittele pinta Tierrafino 

Wax vahalla.  

 

 

Erilaiset tekniikat:  Concrete-Look teollisella ilmeellä 

 Asenna noin 1 mm materiaalia lastalla pystysuuntaisin lastan vedoin ja 

anna kuivua. Asenna sen jälkeen ohut, uusi kerros. Tiivistä pinta lastalla 

myös pystysuuntaisesti, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut 

mataksi. Pintaa voidaan tarvittaessa kostuttaa hieman spraypullolla ja 

jatkaa tiivistystä.  Jos pintaa tiivistetään uudelleen, jää selkeämpi kuvio 

pinnalle ja materiaali alkaa kiillottumaan. Anna kuivua. 

Concrete-Look rauhallisella kuviolla 

 Asenna max. 1,5 mm lastalla, varmista, että kerrosvahvuus on vähintään 

materiaalin isompien kiviainesten paksuinen. Tiivistä pinta lastalla, kun 

materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut mataksi. Anna kuivua. Jos pintaa 

tiivistetään uudelleen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja materiaali alkaa 

kiillottumaan.  
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 Concrete-Look Marmorinon (kalkkilaasti) tyyppisellä viimeistelyllä  

 Asenna noin 1 mm materiaalia lastalla, tee kaarevia, pieniä lastan liikkeitä 

ja anna kuivua. Asenna sen jälkeen mahdollisimman ohut uusi kerros. 

Tiivistä pinta lastalla, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut mataksi. 

Pintaa voidaan tarvittaessa kostuttaa hieman spraypullolla ja jatkaa 

tiivistystä.  Jos pintaa tiivistetään uudelleen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja 

materiaali alkaa kiillottumaan. Anna kuivua. 

 

Concrete-Look Travertinon tyyppisellä viimeistelyllä 

 Asenna noin 1,5 mm materiaalia lastalla. Käytä sitten jäykkä karvaista 

sivellintä tehdäksesi pieniä reikiä ja raapaumia pintaan. Tiivistä pinta 

lastalla, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut mataksi. Ole 

varovainen, että et tasoita kaikkia reikiä pinnalta. Pintaa voidaan 

tarvittaessa kostuttaa hieman spraypullolla ja jatkaa tiivistystä.  Jos pintaa 

tiivistetään uudelleen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja materiaali alkaa 

kiillottumaan. Anna kuivua. 

 

Viimeistely Concrete Look on huokoinen materiaali. Sen vuoksi suosittelemme 

viimeistelemään pinnan aina Tierrafino Wax suojavahalla, jolloin pintaa 

voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. Tee vahaus, kun materiaali on täysin 

kuiva.  

Sekoita Wax ja vesi 1:1. Asenna suojavaha telalla pinnalle. Anna edellisen 

kerroksen kuivua ennen seuraavaa. Kahden kerroksen jälkeen pinnan ei 

pitäisi enää tummentua. Jos näin kuitenkin tapahtuu, ei pinta ole vielä 

täysin suljettu. Suosittelemme silloin vielä lisäkerrosta.   

 

Korjaukset Jos pintaa ei ole käsitelty vahalla, voidaan sitä korjata. Kostuta 

vahingoittunut alue niin, että siitä tulee hieman pehmeä. Täytä 

vahingoittunut alue uudella materiaalilla ja tiivistä aikaan saadaksesi 

samanlainen ulkonäkö kuin muulla osalla seinää.  

 

Kuivumisaika Normaaleissa olosuhteissa (+20°C ja 60° ilmankosteus) Concrete-Look  

kuivuu 2 tunnin ja 24 tunnin välillä. Älä nopeuta kuivumista, jotta 

sideaineet saavat riittävästi aikaa kovettua.   

 

Ohennusaine Vesi.  
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Koostumus Hiekka, savi ja luonnollisia sideaineita.  

  

Työturvallisuus Vältä kosketusta silmien tai limakalvojen kanssa. Kattopinnoille 

levitettäessä suojaa silmät turvalaseilla.  

 

Valmistaja Tierrafino B.V.  

 

Maahantuoja Decos Oy, Lyhtytie 13, 00750 Helsinki 

 

 

 

 

Huomautus Vaikka tämä tuotekuvaus on koottu äärimmäisen huolellisesti,  

Tierrafino ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi 

sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta. 

 

 

 

 


