ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

DE CORTEN
De Corten-laasti sisältää metallia ja ruostutetaan aktivaattori- ja oksidanttisuihkeilla.
Jokainen pinta on yksilöllinen.
Tuote soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkoseinien pinnoitteena sekä lattiapinnoitteena, kun
käytetään erillistä suoja-ainetta.
Seinäpintoihin asennettu De Corten-ruoste-efekti voidaan suojata Silatop-siloksaanisuojaaineella.

TARVIKKEET






Lyhytnukkainen tela
Muovilasta (tela tai sivellin)
Suojakäsineet ja hengityssuojain (oksidantin ja aktivaattorin asennuksen ajaksi)
Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
Suihkepullot oksidantille ja aktivaattori

_________________________________________________________________________
TYÖVAIHEET
1.
2.
3.
4.

Pinnan esikäsittely ja puhdistus
WallBase 025-tartuntapohjamaali
De Corten-ruostelaastin asennus, kaksi kerrosta
Oksidantti A:n asennus ja aktivaattori B:n asennus

_________________________________________________________________________
PINNAN ESIKÄSITTELY
De Corten-ruostepinnoite voidaan asentaa esim. kipsilevylle, maalatulle pinnalle tai
tasoitetulle pinnalle.
Varmista, että pinta on puhdas rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman tasainen.
De Corten-ruostepinnoitteen asennuslämpötila + 8°C - + 35°C.
_________________________________________________________________________
WALLBASE 025-TARTUNTAPOHJAMAALI
WallBase 025 luo hyvän tartuntapohjan De Corten-ruostelaastille.
WallBase-tartuntapohjamaali asennetaan puhtaalle ja tasoitetulle pinnalle telalla kertaalleen.
Teoreettinen riittoisuus 10 m²/ 1 l.
Sekoita tuote huolellisesti ennen asennusta ja ohenna puhtaalla vedellä enintään 40 %.
Tuote sisältää tartuntaa lisäävää hiekkaa, joten tuotetta on hyvä sekoittaa myös asennuksen
aikana.
Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden
seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.
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Pohjamaalilla on tarkoitus luoda seuraavalle materiaalille hyvä tartuntapohja, riittää siis että
sitä on kaikkialla ohuelti. Alla olevan värin ei tarvitse peittyä.
Kun pohjamaali on kuiva (n. 2-6 h olosuhteista riippuen), voidaan asentaa De Cortenruostepinnoite.
_________________________________________________________________________
DE CORTEN
De Corten-ruostelaasti on käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin astiassaan ennen
asennusta. Teoreettinen riittoisuus n. 0,5-0,7 kg/m².
De Corten voidaan asentaa muovilastalla, telalla tai siveltimellä. Telalla asennettaessa
valitse lyhytnukkainen tela.
Asenna ohut, tasainen kerros De Corten-ruostelaastia ja anna kuivua. Kuivumista voi
nopeuttaa lämpöpuhaltimella.
Tämän jälkeen asenna toinen kerros. Suurta pintaa asennettaessa kannattaa edetä
pienempi alue kerrallaan, jotta ehtii käsitellä pinnan oksidantilla ja aktivaattorilla ennen sen
lopullista kuivumista.
_________________________________________________________________________
OKSIDANTTI A JA AKTIVAATTORI B
Käytä hengityssuojainta ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.
Käytettävät aineet eivät ole terveydelle vaarallisia, mutta niiden hengittäminen ei ole
suositeltavaa.
Ruostumisprosessin aikana tuotteesta tulee hetkellisesti voimakas raudan ja rikin haju, joka
haihtuu nopeasti.
Oksidantti A:n teoreettinen riittoisuus: 5-10 m²/l. Aktivaattori B:n teoreettinen riittoisuus: 5-10
m²/l.
Kun De Corten-ruostelaastin toinen kerros on kuivunut kosketuskuivaksi, suihkuta pintaan
suihkepullolla oksidantti A-sumutetta, joka käynnistää ruostumisprosessin. Suihkuta hienolla
sumulla epäsäännöllisesti, jotta kuviosta tulee luonnollinen.
Noin 10-15 minuutin kuluttua asenna aktivaattori B suihkepullolla kuten oksidantti A.
Aktivaattori B vahvistaa ruostumisefektiä.
Halutettasi voit toistaa käsittelyn molemmilla suihkeilla voimakkaamman efektin
aikaansaamiseksi.
Ruostepinta muuttuu kuivuessaan useamman tunnin ajan, joten lopullinen pinta on
nähtävissä vasta, kun pinta on kokonaan kuivunut.
_________________________________________________________________________
Anna valmiin pinnoitteen kuivua ja kovettua vähintään 12 h, mielellään 24 h ennen
päälleasennusta tai käyttöönottoa. Älä likaa pintaa ennen päälleasennusta tai
käyttöönottoa.
_________________________________________________________________________
Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden
seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.
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_________________________________________________________________________
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet vedellä.
_________________________________________________________________________
PESU JA HUOLTO
Pinta on huoltovapaa ja pyyhittävissä.
Se voidaan suojata pitkäkestoisella ja kosteutta hylkivällä Silatop Coat-siloksaanisuojaaineella, joka on hengittävä. Kts. Silatop Coat:in asennusohjeet ja tekniset tiedot.
_________________________________________________________________________
TURVALLISUUS
Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.
Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos
tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja
näytä etiketti. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
_________________________________________________________________________
VARASTOINTI JA HÄVITYS
Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä
lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
Tuotteet eivät saa jäätyä.
Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita,
jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.
Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
_________________________________________________________________________
MAAHANTUOJA

VALMISTAJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Impex Color SRL, Italia
Voimakatu 5, 20520 TURKU
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345
+358 400 326 673
_________________________________________________________________________

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden
seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

