ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

STUCCO ECO FINE-AKRYYLISTUCCO
Stucco Eco Fine on akryylipohjainen stuccomassa seinäpinnoille sisä- ja ulkotiloissa.
Voidaan asentaa myös kosteiden tilojen seinäpinnoille.
Lopputulos on kiiltävä, sileä ja sävyltään kerroksellisen moniulotteinen ja elävä.

TARVIKKEET





Lyhytnukkainen tela
Ruostumaton teräslasta
Suojakäsineet
Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava

_________________________________________________________________________
TYÖVAIHEET
1.
2.
3.
4.

Pinnan esikäsittely ja puhdistus
WallBase 025-tartuntapohjamaali
Stuccopinnoitteen asennus, kolme kerrosta
Idrowax-suojavahan asennus

_________________________________________________________________________
PINNAN ESIKÄSITTELY
Stucco Eco Fine voidaan asentaa esim. kipsilevylle, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle
pinnalle. Ota huomioon, että stuccomassa on hyvin ohutta ja vaatii huolellisesti tasoitetun
pohjan.
Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, pölystä ja silikonista.
Sisäkulmat tasoitetaan viimeistelytasoitteella siten, että kulmista tulee terävät.
Akryylimassalla tasoitetuista kulmista tulee pyöreitä ja stuccomassa saattaa irtoilla.
Asennuslämpötila + 8°C - + 35°C.
_________________________________________________________________________
WALLBASE 025-TARTUNTAPOHJAMAALI
WallBase 025 luo hyvän tartuntapohjan erilaisille kalkkipinnoitteille.
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 Stucco Eco Fine.
_________________________________________________________________________
STUCCO ECO FINE
Stucco Eco Fine asennetaan ruostumattomalla teräslastalla kolmena kerroksena.
Tuote on käyttövalmis. Sekoita Stucco Eco Fine kuitenkin huolellisesti omassa astiassaan
ennen asennusta.
Asenna ensimmäinen kerros stuccomassaa hyvin ohuelti ja mahdollisimman tasaisesti.
Etene epäsymmetrisesti ja vältä työsaumoja.
Anna kuivua (n. 12-24 h, kunnes pinta on kokonaan kuivunut).
Asenna toinen kerros kuten ensimmäinen. Liippaa pintaa vielä hieman tiukemmaksi lastalla.
Lopputuloksen tulisi olla mahdollisimman tasainen. Anna kuivua.
Asenna kolmas kerros laastia kuten toinen kerros. Liippaa pintaa, kun olet asentanut noin 1
m² alueen. Lisää liippauksen voimakkuutta massan kuivuessa.
Lopullisen pinnan tulee olla mahdollisimman tasainen ja tiukkaan liipattu.
Liippaamisella tarkoitetaan pinnan käsittelyä puhtaalla lastalla ristikkäisin, epäsäännöllisin
vedoin. Lastan kulman kannattaa olla noin 30 astetta. Aluksi kannattaa liippailla pintaa
kevyesti ja lisätä voimaa, kun kalkkilaasti kuivuu ja asettuu. Liippaa, kunnes pinta on halutun
tasainen. Älä kuitenkaan liippaa yhtä kohtaa liian kauaa yhtäjaksoisesti, jottei pinta ala irrota
tai tummua.
Anna kuivua 24-48 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.
_________________________________________________________________________
IDROWAX-SUOJAVAHA
Idrowax on läpikuultava, nestemäinen vahaemulsio, jota käytetään suoja-aineena sileille,
huokoisille pinnoille. Pinta voidaan kiillottaa. Tuote on valmis sellaisenaan. Sekoita
huolellisesti astiassaan ennen asennusta.
Teoreettinen riittoisuus 10-15 m²/l.
Käsittele n. 0,5 m² alue kerrallaan. Ota pieni määrä vahaa nukkaamattomaan
kankaanpalaan ja hierrä vaha suojattavaan pintaan, kunnes pinta ei ime enempää vahaa.
Kerroksia voi olla useita. Varo jättämästä valumajälkiä.
Kiillota pintaa pyörivin liikkein puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
Mikäli halutaan vahvempi suojaus ja enemmän kiiltoa, voidaan vahakäsittely toistaa
ensimmäisen kerroksen kuivuttua.
_________________________________________________________________________

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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_________________________________________________________________________
Anna pinnoitteen kuivua 24-48 h ennen käyttöönottoa tai päälleasennusta.
_________________________________________________________________________
PESU JA HUOLTO
Pinta on huoltovapaa ja pyyhittävissä.
_________________________________________________________________________
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.
_________________________________________________________________________
TEKNISET TIEDOT
Tiheys: 1,65 kg/l (20 °C)
pH: n. 8,5
VOC: max. 30 g/l.
_________________________________________________________________________
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
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