DECOS
RIVEDIL CALCE PAINT KALKKIMAALIN ASENNUSOHJE

Tuotekuvaus:
Calce Paint on perinteinen kalkkimaali, joka on valmistettu parhaasta italialaisesta kalkista. Calce Paint on 100 % luonnonmateriaali.
POHJA JA ESIKÄSITTELYT
Pohjan tulee olla sileä, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsitellään Decor
Fondo primerilla. Litralla Decor Fondo primeria käsittelee n. 10 m2 sileää pintaa
yhteen kertaan. Avaa Decor Fondo Shiny astia ja sekoita materiaali hyvin. Primer voidaan laimentaa tarvittaessa vedellä 5-10 %. Levitä Decor Fondo primer
siveltimellä/telalla yksi kerros. Anna kuivua 12-24h ennen sisustusmaalin levitystä.

Pohjustaminen
Decor Fondo
primerilla

SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN
Sekoita huolellisesti kalkkimaali ja lisää sitten joukkoon halutun värisävyn mukainen väriaine. Laimenna Calce Paint noin 20 % vettä. Sekoita hyvin. Tarkista
että väripastan määrä on oikea suhteessa hatuun värisävyyn. Suosittelemme
aina mallipalan tekoa halutusta värisävystä.
1.KERROKSEN LEVITTÄMINEN
Levitä ensimmäinen kerros Calce Paint kalkkimaali leveällä siveltimellä pystysuorin vedoin tai halutessasi ristikkäisin vedoin. Anna kuivua seuraavaan päivään
2.KERROKSEN LEVITTÄMINEN
Jos haluat lopulliseen pintaan värisävyjen vaihtelua, laimenna maalia lisää noin
10 % vettä. Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen kerros. Kuivuttuaan pinta on valmis.
Materiaali on myös mahdollista kiillottaa lastalla, jos halutaan laastimaista pintaa. Tee silloin tiivistys lastalla toisen kerroksen levityksen jälkeen.

1.kerroksen
levitys
siveltimellä

HUOMIOITAVAA
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella asennustavan mukaan. Suosittelemme
mallikappaleen tekoa ennen aloittamista. Sekoita väriaine materiaaliin vasta, kun
aloitat maalaamisen. Kalkki häivyttää joitakin väripigmenttejä, jos materiaali on
purkissa sävytettynä pitkiä aikoja.
PAKKAUSKOOT
Decor Fondo primeri 0,75L / 2,5L / 4L ja 15 L astia.
Calce Paint 2,5 L ja 4 L astia.
RIITTOISUUS
Calce Paint 2,5 L noin 8—9 m² valmista pintaa (2 kerrosta).
Calce Paint 4 L noin 12—15 m² valmista pintaa (2 kerrosta).

2.kerroksen
Levitys
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TYÖVÄLINEET
Decor Fondo -primerille pensseli/tela. Calce Paint kalkkimaalille sivellin.
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=_5Ty8aPJqNw
VALMISTAJA
Rivedil Italia.

MAAHANTUOJA:

Valmis Calce Paint

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy
eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä täs-
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