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TEKNISET TIEDOT

Tuote

TRICO DECOR

Kuvaus

TRICO DECOR on korkealaatuinen, kolmekomponenttinen, vesiohenteinen hartsilaasti,
jolla onnistuu sekä sileä pinta, että voimakkaampi kuviointi. Tuote on kuivuttuaan
erittäin kova. TRICO DECOR on vedenkestävä, mutta vesihöyryä hengittävä.
TRICO DECOR koostuu kolmesta osasta: hartsista, kovetteesta ja kiviaineseoksesta.
Se on liuoitteeton vesiohenteinen epoksihartsimassa.
TRICO DECOR sopii erinomaisesti kosteiden tilojen pinnoittamiseen ja keittiön
välitiloihin sekä lattiapintojen ja portaiden päällystämiseen kuivissa tiloissa.
Sisäkäyttöön tarkoitettu. TRICO DECOR vaatii viimeiseksi kerrokseksi suoja-aineen.
TRICO DECOR toimii hyvänä pohjana myös muille hartsituotteille, kuten itsestään
levittyville hartseille, IdroGelille ja Aavikkohiekalle. Katso erilliset ohjeet.
Tuote on sävytettävissä NCS- ja RAL-värikarttojen mukaan.

Pinnan esikäsittely

Puhdista käsiteltävä pinta hyvin liasta, rasvasta ja silikonista. Suojaa ympärillä olevat
pinnat tarvittaessa. Hio kevyesti pintaa hiekkapaperilla. Käsiteltävän pinnan tulee olla
kuiva ja asennuslämpötilan vähintään +5 °C ja enintään +35 °C. TRICO DECOR vaatii
tartuntapohjusteen, primerin (Reform, katso erillinen ohje).
Pinnan tulee olla tasainen käytettäessä TRICO DECORIA. Mikäli tuote asennetaan
laattojen tai epätasaisen vesieristeen päälle, on pinta tasoitettava ART STUC
GROSSOlla, joka on karkea yksikomponenttinen hartsimassa (katso erillinen ohje).
Huomioi hartsien asennuksessa tilan ja työvälineiden puhtaus, sekä noudata tarkkuutta
mittaamisessa ja tuotteiden sekoittamisessa. Väärässä suhteessa tai huonosti
sekoitetut osat eivät välttämättä reagoi ja kuivu oikealla tavalla.

TRICO DECOR:n teoreettinen riittoisuus : 0,4–0,5 kg/m2/kerros, vaihtelee työtavan
mukaan. Usein yksi kerros riittää, mutta haluttaessa voimakkaampaa stuktuuria,
menekki tuotteelle on suurempi. Ota huomioon, että nämä riittoisuudet ovat suuntaaantavia ja tekijän tekniikka ja alusta vaikuttavat todelliseen riittoisuuteen.

Tuotteen valmistus

Sekoita kaikki kolme osaa huolellisesti omissa purkeissaan, sekoita myös väriaine. Älä
käytä samaa sekoitusvälinettä, ellet pese välinettä huolellisesti välissä.
Mittaa tarvittava määrä tuotteita käyttäen digitaalista vaakaa. Seoksen käyttöaika on
noin 40–50 min, eli koko määrää ei välttämättä kannata tehdä kerralla.
Sekoita väriaine osaan A (hartsi). Sekoita hyvin. Lisää sitten osa B (kovete) ja sekoita
hyvin. Tässä vaiheessa voit lisätä vettä 4–6 % Trico Decor -laastin
kokonaispainosta, jotta seos notkeutuu. C-osa (kiviaines) lisätään viimeiseksi,
kunnes seos on tasaista. Koko määrää ei ole välttämätöntä lisätä, käyttämällä
hieman vähemmän kiviainesta saat helpommin työstettävää massaa. Sekoita hyvin
laastinsekottimella koko massa.
Suhteet / 1 kg:
A-osa: 206 g (4,05:19,7)
B-osa: 254 g (5:19,7)
C-osa: max. 541 g (10,65:19,7)

Huom! Sekoitettu massa säilyy käyttökelpoisena 40–50 min. Aloita työskentely heti
seoksen valmistuttua. Yhdellä kilolla teet n. 2 m2 alan.

Yllämainitut tiedot ovat laadittu yhdessä valmistajan kanssa ja ne perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu
tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Käyttäjä on itse vastuussa asennusohjeiden noudattamisesta, ja mahdollisesta virheellisestä asennuksesta ja
käytöstä. Tämä tiedote kumoaa ja korvaa aikaisemmat tiedotteet.
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Tee lastalla tasainen, ohut kerros. Vaaleat värit kannattaa tehdä muovilastalla
(teräslastasta voi jäädä harmaita viiruja vaaleaan hartsiin).
Trico Decor levitetään lastalla laajoin ristikkäisin vedoin. Tee lastalla haluttu kuvio tai
levitä ohut kerros. Sileää pintaa tehdessä kerros on mahdollisimman ohut, myös
stuktuuripintaa tehdessä kannattaa tehdä ensin tasainen kerros alle. Työsaumoja voit
välttää, kun etenet pinnalla epäsäännöllisesti ja vedät lastan tyhjäksi alueen reunalle.
Aloita uudella materiaalilla hieman kauempaa, ja palaa jo tehdyn pinnan päälle hieman
tyhjemmällä lastalla.

Päälleasennus

Mikäli pintaan jäi epätasaisuuksia, jotka halutaan poistaa, pintaa voi hioa eri kerrosten
välissä. Hiomiseen sopii 120 hiekkapaperi.
Päälleasennus voidaan tehdä noin 3–7 tunnin kuluttua, tilan lämpötilasta,
ilmankosteudesta ja ilmanvaihdosta riippuen. Toista kerrosta asennettaessa voidaan
kuvioida pinta lastalla halutulla tavalla. Liian paksun kerroksen levittämistä tulee
kuitenkin välttää, muuten pinta voi kuivuttuaan halkeilla.
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.

Tekniset tiedot

Teoreettinen menekki: 0,4–0,5 kg / m2 / kerros
Koostumus: kolmikomponenttinen epoksihartsilaasti
Ominaispaino: 1,7–1,84 g / cm³ (20 ± 2 °C)
Kiinteäainetilavuus: 84–89 %
Työväline: Ruostumaton teräslasta, vaaleissa väreissä muovilasta.
Käyttöaika: 40–50 min (20 ± 2 °C).
Kuivumisaika: 60–80 min kosketuskuiva, 12–24 h kokonaan kovettunut (20 ± 2 °C).
Päälleasennus: 3–7 tunnin kuluttua, lämpötilasta ja ilman kosteudesta riippuen.
Ohennus: Käyttövalmis, voi ohentaa vedellä 4–6 % seoksen kokonaispainosta.
Työvälineiden puhdistus: vesi ja etyylialkoholi
Pakkauskoot: 1 kg ja 19,7 kg (A+B+C)
Kiinnittyvyys Cls (Mpa) ASTM D 4541: >2,0
Venymä (%) < 1,5
Paloluokka: 1.luokka

Varastointi

TRICO DECOR säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, kuivassa
tilassa, viileässä (+5°C – +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä
pakkasesta, suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Turvallisuus

TRICO DECOR ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.
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.

Ympäristö

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

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Valmistaja

Pava Resine s.r.l., Italia
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