ARCHI+ ARGILLA ASENNUSOHJE

ARCHI+ ARGILLA
karkea savilaasti

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.
YLEISIÄ OHJEITA
Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa.
Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.
Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista.
Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta.
Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta.
Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.
Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset
ARCHI+ ARGILLA - savilaastia voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen
viimeistelyyn. LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: 1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELY

1. POHJUSTUS
Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.
Ohenna NOVAPRIMER- tartuntapohjamaali, 50-80 % vedellä.
Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen
kerros. Anna kuivua 8 tuntia.
Vaihtoehtoinen pohjuste ATHENA - tartuntapohjuste (karkea). Sekoittamisen jälkeen tuote
on käyttövalmista. Voidaan ohentaa vedellä n. 10 %. Telaa yksi kerros. Anna kuivua 8 tuntia
YKSI KERROS ARCHI+ FONDO - POHJUSTUSLAASTIA (vaihtoehtoinen)
(Menekki: n. 0,8-1,0 kg/m2/ kerros.)
Sekoita Archi+ Fondo - pohjustuslaasti jauhe (15kg) sirottaen veteen (5,4-6,3 L).
Sekoita huolellisesti ja tee tasalaatuista laastia. Anna ”tekeytyä” 5-10 min ja sekoita
uudelleen. Sekoitetun pohjalaastin käyttöaika on noin 120 min.
Levitä yksi tasainen kerros teräslastalla ja anna kuivua kokonaan.
Kuivumisaika 24 tuntia. Asenna tarvittaessa toinen kerros.

2. ARCHI+ PIETRA INTONACO - SISUSTUSLAASTI
ARCHI+ ARGILLA SÄVYTYS: Sekoita erillinen väriaine 5,8-6,2 L veteen kevyesti mutta huolellisesti.
ARCHI+ ARGILLA - SAVILAASTIN SEKOITTAMINEN
(Menekki: n. 2-2,5 kg/m2/ kerros)

Sekoita tarpeellinen määrä suhteella: 15 kg ARCHI+ ARGILLA jauhetta sirottaen 4,5-5,5 L puhtaaseen (tai sävytettyyn)
veteen. Sekoita sekoituskoneella matalilla kierroksilla, kunnes laasti on tasalaatuista.
Anna laastin tekeytyä noin 5-10 min ja sekoita uudestaan, jonka jälkeen laasti on käyttövalmista.
Sekoitetun laastin käyttöaika on noin 120 min.
Vinkki: Älä sekoita laastiin lisää vettä notkistaaksesi sitä myöhemmin. Pidä nesteen määrä samana, kun teet laastia lisää,
jotta tuotteen ominaisuudet säilyvät samanlaisina.
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ARCHI+ ARGILLA ASENNUSOHJE
ARCHI+ PIETRA INTONACO - SAVILAASTIN ASENTAMINEN
Levitä teräslastalla yksi paksuhko kerros laastia risteävin vedoin.
Voit kuvioida laastin pintaa karheaksi tai sileämmäksi.

PINNAN TIIVISTÄMINEN
Työstä sisustuslaastin pintaa, kun se on vielä kostea ja muokattavissa.
Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi (laastin sävy vaalenee) ja tasoita pintaa
puhtaalla teräslastalla tiivistäen.
Anna savilaastin kuivua kokonaan ennen suojakäsittelyitä (48 tuntia).

3. VIIMEISTELY
CERA WAX PLUS -SUOJAVAHA
Kun ARCHI+ ARGILLA - sisustuslaastin pinta on kokonaan kuivunut (48 tuntia),
voidaan pinta suojata CERA WAX PLUS - suojavahalla. Ohenna suojavaha 50-100 %
vedellä. Asenna kaksi kerrosta sienihiertimellä ”märkää märälle ”- tekniikalla,
kunnes laastin pintaan on imeytynyt suojavahaa riittävästi. Tasoita ja poista
ylimääräinen vaha pois puhtaalla kankaalla.
Voit viimeistellä ja kiillottaa suojavahattua pintaa pehmeällä kankaalla tai
maalauskintaalla.
Kovemman käytön alueelle pinta suojataan ensin MINERAL SEALER (A+B) esikyllästeellä ja lopuksi CLEAR FINISH COUNTERTOP (A+B) - suojalakalla.
Lisätietoja suojausvaihtoehdoista asiakaspalvelustamme:
info@novacolor.fi / 045 345 2345

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää
sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole
valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.
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