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MI-KU THERM 

kimalteleva efektilaasti 

 
 

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 lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojan asiakaspalvelusta. 

Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille. 
 

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset 
MI-KU THERM - efektilaasti 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. EFEKTILAASTI > 3. VIIMEISTELYT (vaihtoehtoinen) 
 

1. POHJUSTUS 
 

Vaihtoehto 1 - NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali 

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. 

Sekoita ja ohenna tuote 50-80 % vedellä. Sekoita ohennettu tuote uudestaan. 

Levitä tartuntapohjamaalia yksi tasainen kerros pensselillä tai telalla. 

Anna kuivua 4-8 tuntia ennen pinnoitusta. 

 

 

 

2. MI-KU THERM - EFEKTILAASTIN ASENTAMINEN 
 

Sekoita MI-KU THERM - efektilaasti hyvin aina ennen käyttöä. 

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään. 

Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen. 

Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 1 % vedellä. 
 

1. KERROS - Lastalevitys 
Levitä ensimmäinen kerros MI-KU THERM - efektilaasti joustavalla teräslastalla erisuuntaisin 

vedoin. Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraava kerrosta. 
 

 

 

Vinkkejä efektimaalin pinnan kuvioimiseen 

Kun efektilaastin pinta on vielä kostea, voit kuvioida pintaa erisuuntaisin lastan vedoin tai 

esim. pyörittäen ja/tai hiertäen pintaa asennuslastan pohjalla. Käytä tässä kuviointi vaiheessa 

aina puhdasta asennustyökalua. Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta. 
 

Vinkki: Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule 

mustia jälkiä. Koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen 

tiivistämiseen ja kuviointiin suosittelemme muovista asennuslastaa tai 

esimerkiksi Cloud Trowel - kuviointilastaa. 
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2. KERROS - Lastalevitys 
Levitä toinen kerros MI-KU THERM - efektilaastia samalla tavalla kuin ensimmäinen kerros. 

Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin. Suosittelemme pientä levitysliikettä. 

Kuvioi myös toisen kerroksen pinta samoin kuin ensimmäinen kerros. 

Anna kuivua 24 tuntia ennen pinnan suojakäsittelyä (vaihtoehtoinen). 

 

 
 

 

Vinkkejä efektilaastin pinnan kuvioimiseen 

Kun efektilaastin pinta on vielä kostea, voit kuvioida pintaa erisuuntaisin lastan vedoin tai 

esim. pyörittäen ja/tai hiertäen pintaa asennuslastan pohjalla. Käytä tässä kuviointi vaiheessa 

aina puhdasta asennustyökalua. Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta. 
 

VINKKI: Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule 

mustia jälkiä. Koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen 

tiivistämiseen ja kuviointiin suosittelemme käytettäväksi muovista 

asennuslastaa. Esimerkiksi Cloud Trowel - kuviointilastaa. 

 

 

 
 

3. VIIMEISTELYT             Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345 
 

Nämä suojakäsittelyt ovat tarpeellisia vain kovemman kulutuksen alueelle, 

kuten esim. WC-tilat, kodinhoitotilat, eteistilat ja keittiönvälitilat. 

Kuivantilan seinäpinnoissa MI-KU THERM - efektimaali ei välttämättä tarvitse suojakäsittelyä. 

 

Lisätietoa suojakäsittelyistä saat asiakaspalvelusta: 045 345 2345 

 

 

SKERMO MF - suojalakka (kiiltävä) Kiiltävä suojalakka, jossa hyvä pesunkesto (ISO 11998 - luokka 1). 

Sekoita ja ohenna suojalakka 5-10 % vedellä. Levitä suojalakka lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 1-2 kerrosta. 

Pölykuiva 1 tunnissa. Kosketuskuiva 2-3 tunnissa. Kokonaan kuiva 4 tunnissa. 

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista. 
 

CLEAR FINISH MONOCOMPONENT PU - suojalakka (satiini/puolihimmeä) Suosittelemme tätä tuotetta esim. keittiönvälitilaan.  

Sekoita ja ohenna suojalakka 5-10 % vedellä. Levitä suojalakka lyhytnukkaisella telalla tasaisesti, 2-3 kerrosta. 

Pölykuiva 30 minuutissa. Kosketuskuiva 1 tunnissa. Kokonaan kuiva 3 tunnissa. 

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista. 
 

CLEAR FINISH COUNTERTOP PU - suojalakka A+B (2-komponenttinen, satiini/puolihimmeä) Suosittelemme tätä julkitiloihin. 

HUOM! Sekoita tuotteet hyvin ennen niiden sekoittamista keskenään! 

Sekoita A-osa (10 paino-osaa) ja B-osa (3 paino-osaa) keskenään huolellisesti tikulla tai sekoittajalla (matalilla kierroksilla). 

Sekoitusaika 1 minuutti. Huolehdi että molemmat ainesosat ovat sekoittuneet keskenään. Ohenna sekoitettu tuote 10 % vedellä. 

Sekoita ohennettu tuote hyvin ennen käyttöä. Levitä 2-3 kerrosta lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 minuutissa. 

Kosketuskuiva 1 tunnissa ja kokonaan kuiva 3 tunnissa. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Vältä voimakkaita 

pesuaineita. HUOM! Pinnalle ei saa käyttää höyrypesua. 

 

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.  

 


