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Tuote

CEBOSTONE

Kuvaus

CEBOSTONE -hiekkaefektimaali on vesipohjainen akryylipinnoite sisä- ja ulkotiloihin.
Tuotetta on helppo käyttää. Se levitetään ristikkäisin siveltimenvedoin, joka luo
tuotteelle ominaisen, elävän lopputuloksen. CEBOSTONE -koostumus luo kauniin
mattapintaisen struktuuripinnan.
Cebostone on saatavilla 1 ja 5 litran pakkauksissa.

Esikäsittely

Sisäpintojen käsittely: Sopii käytettäväksi kipsi- ,kalkki- ja betonipohjaisiin seiniin sekä
aiemmin maalatuille pinnoille. Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita
pintaa tarvittaessa. Aiemmin maalattu pinta on hiottava kevyesti.
Asenna yksi tai kaksi kerrosta FondoPlus- pohjamaalia telalla. Fondo Plus ohennetaan
vedellä 10%. FondoPlus voidaan tarvittaessa sävyttää.
Jos pinnoitettava pinta on esimerkiksi liituuntunut tai vastakorjattu, asenna yksi tai kaksi
kerrosta CeboFix M -fiksatiivia telalla. CeboFix M ohennetaan vedellä 50%.

Värit

Tuote on sävytettävissä CEBOSTONE - värikartan mukaan. Valaistus ja tuotteen
pintarakenne saavat aikaan lopullisen värivaikutelman.

Pintakäsittely

Sivellin-efekti: Ohenna CEBOSTONE vedellä max. 5 % ja asenna yksi kerros
keskikokoisella tiheällä, pitkäharjaksisella siveltimellä ristikkäisin siveltimenvedoin.
Sivellin voi olla pieni tai suuri; siveltimen koko vaikuttaa pinnan ulkonäköön.

SAND-efekti: Asenna CeboStone keskikokoisella siveltimellä. CeboStonen päälle
asennetaan CeboIron -kromimaali. Katso myös CeboIronin tuoteseloste ja värikartta.
RAIN-efekti: Asenna CeboStone keskikokoisella siveltimellä; työstä pintaa pysty- ja
vaakasuuntaisin vedoin riippuen halutusta lopputuloksesta. Kun pinta on vielä märkä,
koristele pinta samansuuntaisesti Rain-kuviointityövälineellä, korostaen kuviota, joka
on tehty siveltimellä. Asennus on suositeltavaa tehdä n. metrin levyisissä raidoissa.
CeboStonen päälle voidaan asentaa CeboIron -kromimaali. Katso myös CeboIronin
tuoteseloste ja värikartta.
CeboStonen päälle voidaan asentaa CeboKiss -läpikuultava helmiäismaali ja
CeboStyle Antico -metalliefektimaali. Katso myös CeboKiss ja CeboStyle Antico
tuoteselosteet ja värikartta.
Työstä pintaa ristikkäisin, reiluin siveltimenvedoin välttäen teräviä rajoja ja liian paksun
kerroksen levittämistä. Vältä työskentelemästä neliömäisesti, etene epäsäännöllisesti.
Työstettävän alueen ulkoreunoille kannattaa vetää sivellin lähes tyhjäksi. Kun jatkat
työstetyn pinnan vierestä maalaamattomalta pinnalta, aloita maalaaminen hieman
kauempaa, ja palaa raja-alueelle, kun sivellin ei ole enää aivan täynnä maalia. Jos
pintaa on työstämässä useampi asentaja, niin kannattaa kiinnittää huomiota
samanlaisiin siveltimiiin ja rannetekniikkaan. Näin pinnasta saadaan yhtenäinen, sillä
asentajan käden jälki näkyy maalissa melko selvästi.
Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden
noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan
noudattamisesta sekä asennuspojien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.
Mikäli efektipintaa halutaan suojata, se voidaan käsitellä CeboFlow-suoja-aineella, joka
antaa suojaavan ja likaa hylkivän pinnan muuttamatta efektin ulkonäköä. Suoja-aine on
asennettavissa, kun efektipinta on täysin kuiva. Tuote asennetaan siveltimellä
ristikkäisin siveltimenvedoin. Katso myös CeboFlown tuoteseloste.
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen
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kosteuden alle 80%.

EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä : Efektipinnoite (I)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa : 200 g/l VOC
CeboStone: 10g/l VOC

Tekniset tiedot

Riittoisuus: 6 - 8 m /litra riippuen halutusta lopputuloksesta ja pohjamateriaalista.
Koostumus: neste
Tiheys: 1.65 g/cm3
pH: 8.5 – 9
Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla.
Kuivumisaika: 4-6 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.

Ohenne

Vesi

Varastointi

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C)
lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja
lämmönlähteistä.

Turvallisuus

Cebostone ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava
välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos
tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja
etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Valmistaja

Cebos Color srl, Italia
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