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Tierrafino Stone tadelakt   
 

 

Tuotekuvaus Tierrafino Stone tadelakt on vedenpitävä kalkkilaasti sisätiloihin. 

Sen kalkki on peräisin Marrakeschistä. Se työstetään perinteisellä 

tadelakt -menetelmällä, jolloin lopputuloksena on hohtava ja 

elegantti pinta kylpyhuone- ja muihin tiloihin. Tadelakt on vaativa 

tekniikka, joka edellyttää kokemusta ja käsityötaitoa.  

 

Värit Kahdeksan perusväriä: Dover valkoinen, Delphi valkoinen, Ro-

man okra, Nassau oranssi, Djenné punainen, Ayers Rock punai-

nen, Iquitos vihreä ja Gomera harmaa. Kaikkia värejä voidaan 

sekoittaa keskenään. Laasti on mahdollista pigmentoida erikois-

värein, jotka kestävät kalkkia. 

 

Ominaisuudet Tierrafino Stonella on sama koostumus kuin marmorilla, joka kehit-

tyy ajan myötä kalkkikivestä. Stone on vedenpitävää, silti kosteut-

ta läpäisevää ja kosteutta säätelevää. Stone on täysin kovettu-

nut, olosuhteista riippuen, 6 kuukaudessa. Kylpyhuoneen lattioissa 

se kestää käyttöä 4 viikon kuluttua. Suihkuseinissä se kestää vettä 

1 viikon kuluttua. Puhdista Tierrafino Stone puhtaalla oliiviöljysaip-

pualla kuten Tierrafino Saippualla. Kuivaa pinta pesun jälkeen 

sienellä tai kankaalla. Tierrafino Stone –pinnalle syntyy pieniä 

hiushalkeamia. Käytä Stonea pinnoille, joilla kuljetaan paljain ja-

loin tai sukkasilla. Kengänpohjissa kulkeutuva hiekka tekee naar-

muja.  

 

Alustat  Alustan tulee olla painoa kestävä, jatkuvasti kuiva, imevä, karkea 

ja  pölytön ja rasvaton. Alustan tulee olla riittävän karkea, jotta 

laasti voi tarttua siihen mekaanisesti. Poistetaan entiset maaliker-

rokset. Kuivilla pinnoille soveltuu alustaan Tierrafino Base muotoilu-

laasti. Märkätiloihin vaaditaan vedenpitävä alusta. Alusta ei saa 

taipua tai elää, vaan sen tulee olla täysin kiinteä halkeamien es-

tämiseksi.  

 

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

 

Sekoitus Lisää 5 litraa vettä 12,5 kg Stone –astiaan (0,4 litraa/1 kg). Sulje 

kansi  ja anna liota 2–30 päivää.  

 

 Avaa astia, lisää hiukan vettä ja sekoita pastaksi. Seiniä varten 

tyhjennä tarvittava määrä kuiva-ainetta laastipaljuun, lisää vesi 

ja sekoita koneella pastaksi.  
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Tierrafino Stone tadelakt 
 

 

Asennus Kostuta aina alusta. Levitä 5–6 mm Stonea teräslastalla. Anna 

laastin asettua, minkä jälkeen muotoile pinta puulastalla halutun 

muotoiseksi. Kiillota pinta tiivistäen muovilastalla, jolloin hienot 

hiukkaset nousevat pintaan. Kun vain ohut kerros on työstettävis-

sä  kiillota kiillotuskivellä.  Tämä hajottaa kalkissa olevan nesteen, 

sulkee pinnan ja luo kuvion. Kun kiillotusta jatketaan kivellä, kiilto 

tulee näkyviin. Pinta voidaan kiillottaa myös muovilastalla tai 

ohuella pallomaisella muovipussilla. Kiillotus tällä tavoin oikealla 

hetkellä lisää hohtoa huomattavasti. 

 

Viimeistely Kun pinta on vakaa, kiilto ei häivy sormella pintaa pyyhkäisemäl-

lä, levitä Tierrafino Saippuan ja veden seosta ( 1 : 50 osaan) 

pehmeällä harjalla. Toista käsittely, kunnes pinta on kyllästynyt. 

Hiero pinnalta ylimääräinen saippuavesiseos pallomaisella muo-

vipussilla kunnes pinta on kuiva. Odota 2–6 tuntia ja levitä saip-

puavesiseos ( 1 : 25 osaan) pehmeällä harjalla ja kiillota kevyesti 

kiillotuskivellä. Käytä saippuavesiseosta kiillotusaineena, se auttaa 

kiven liukumaan pinnalla. Toista käsittely, kunnes pinta on kiiltävä. 

Muista: aloita ensimmäinen käsittely seinän alareunasta ja vältä 

saippuavesinoroja ja pyyhi ne heti välittömästi. Suihku- ja kylpyti-

lat vaativat 7 käsittelyä alussa. Jälkeenpäin käsittely toistetaan 

hoitotoimenpiteenä. Tierrafino Stonen pinta kiiltää luonnostaan. 

Kiiltoa voidaan tehostaa ja pintaa suojata Tierrafino Wax -

vahalla. Käsittelemättömään pintaan jää jälkiä punaviinistä ja 

kahvista.  

 

Menekki  5 kg/m² kerroksen ollessa 5–6 mm paksuinen.  

 

Kuivumisaika Normaaleissa olosuhteissa (+20°C ja 60% ilmankosteus) Stone 

laasti kuivuu 2 ja 6 päivän välillä. Kovettuminen tapahtuu 6 kuu-

kaudessa. Älä nopeuta Stonen kuivumista. Vaihteleva kuivumis-

aika olosuhteista johtuen (alustan laatu, ilmankosteus ja lämpöti-

la) vaikeuttavat Stonen asennusta.   

 

Ohennusaine Vesi.  

 

Käyttöaika Vedellä sekoitettu laasti on käytettävä 30 päivässä.  
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Tierrafino Stone tadelakt 
 

 

Koostumus Kalkki, maapigmentit, rautaoksidipigmentit (vain Dover valkoinen 

ja Ayers Rock). Maapigmenteistä johtuen voi eri erien välillä olla 

eroja värisävyissä. 

 

Työturvallisuus Stone on kalkkia, se polttaa ja kuivaa ihoa. Vältä kosketusta sil-

mien tai limakalvojen kanssa. Kattoon levitettäessä suojaa silmät 

turvalaseilla. Huuhtele silmät, mikäli tuotetta pääsee silmiin. Mikäli 

ärsytys jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin. Säilytä lasten ulottumatto-

missa 

 

Varastointi  Kuivassa ja viileässä, suojaa jäätymiseltä.  

 

Pakkaukset 12,5  kg astioissa.  

 

Taulukko alustoista  Katso taulukko sivulla 4 

 

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. 
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Tierrafino Stone tadelakt 
 

 

Alusta Esivalmistelu 1 Esivalmistelu 2 
Sopivuus kylpytiloi-

hin 

Betoni, tiilet ja muut 

rakennusharkot 

Tasoita sementtilaas-

tilla koko pinta. Käy-

tä verkkoa. Karhen-

na sementtilaasti 

mekaaniseksi tartun-

tapinnaksi (n. 2-3 

mm korkoeroilla) 

 x 

12,5 mm Fermacell -

levyt tms.  

1.krs levyjä. Ruuvaa 

rakenne ja liimaa 

saumat. 2.krs levyjä. 

Liimaa ja ruuvaa 

edelliseen kerrok-

seen erisuuntaisesti 

kuin ensimmäinen 

kerros.  

Asenna Ardex P51 + 

10 mm Ardex A950 

verkon kanssa koko 

pinta-alalle. Karhen-

na sementtilaasti 

mekaaniseksi tartun-

tapinnaksi (n. 2-3 

mm korkoeroilla) 

x 

Kipsi- ja puulevyt tai 

vastaavat  

Poista huolellisesti 

kunnes pohjaraken-

ne paljastuu 

Asenna 12,5 mm 

Fermacell levyt ku-

ten edellisessä koh-

dassa.  

 

Savitiilet ja -levyt 

Tasoita vähintään 15 

mm kerroksella Base 

muotoilulaasti ver-

kon kanssa. Karhen-

na sementtilaasti 

mekaaniseksi tartun-

tapinnaksi (n. 2-3 

mm korkoeroilla) 

  

Maalatut pinnat, 

laastipinnat, joista ei 

tiedetä.  

Poista huolellisesti 

kunnes pohjaraken-

ne  paljastuu 

Seuraa ohjeita pal-

jastuneen pohjama-

teriaalin mukaan.  

 

 

 


