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CLAYLIME CLAYSTONE -SISUSTUSLAASTIN ASENNUSOHJEET 
 

Tutustu toimituksessa oleviin materiaaleihin ja kysy tarvittaessa lisää maahantuojan asiakaspalvelusta. 

 
 
TARVITTAVAT TYÖKALUT 

Sekoituskone 

Vesiastia 

Pehmeä rätti 

Sekoitustikku 

Tasoituslasta 

Levityslasta 

Sieni 

Tyhjä sekoitusastia 

 
POHJUSTUS 

Pohjan tulee olla ehjä, puhdas ja kuiva. 

Telaa Primer Pro -tartuntapohjuste lyhytnukkaisella telalla (yksi kerros). 

Anna kuivua kokonaan (noin 3 tuntia). 

 

CLAYSTONE SISUSTUSLAASTIN SEKOITUS 
Sekoita valkoinen jauhe ja väripigmentti, käytä sekoituskonetta. 

(VINKKI: Kaada jauhe ja värisekoitus toiseen astiaan, varmistat näin että kaikki ainesosat ovat 

sekoittuneet). 
Sekoita JES 05 polymeeria 50%  ja 50% vettä. 

Kaada ensin pieni määrä nestettä astiaan ja lisää jonkin verran värillistä jauhetta. 

Sekoita sekoituskoneella kunnes seos on paksua laastia. 

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Anna seoksen tekeytyä vähintään 30 minuuttia. 
Lisää neste-osaa ja sekoita uudestaan kunnes seos on sopivan notkeaa (kuin seinätasoitetta). 

 

CLAYSTONE ASENNUS SEINÄLLE 
ENSIMMÄISEN KERROKSEN ASENNUS 
Käytä levityslastaa ohuen kerroksen asentamiseen, max. 1mm.. 

Anna kuivua kunnes pinta on kosketuskuiva. 
Tiivistä pintaa kevyesti levityslastalla. 

Pidä työkalut puhtaina, vedellä pesten. 

 

TOISEN KERROKSEN ASENNUS 
Pienet pinnat: Odota kunnes pinta on kosketuskuiva 

Isot pinnat: Jos ensimmäinen kerros on kuivunut kokonaan, niin kostuta pinta vedellä 

kunnolla ennen toisen kerroksen levittämistä. Voit käyttää kostuttamiseen sientä tai 

vesisumutinta. 

Sekoita toiseen kerrokseen laasti löysemmäksi (koostumus kuin lättytaikina) 

Sileä pinta: 
Levitä ohut kerroskoko pinnalle (max. 1mm) 

Odota kunnes pinta on kosketuskuiva ja tasoita lastalla erisuuntaisin vedoin 

Luonnollisen karkea pinta: 
Hierrä pintaa sienellä karheammaksi 

Ohenna laasti hiukan enemmän löysemmäksi niin että voit ”töpöttää” laastia pensselillä 

“Töpötä” pintaa vielä sienellä ja tasoita pinta lopuksi lastalla 

Anna kuivua VÄHINTÄÄN 12 tuntia ennen pinnan viimeistelyä suoja-aineella 
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CLAYSTONE SISUSTUSLAASTIN ASENNUS LATTIAAN TAI TYÖTASOIHIN 

 

Levitä Primer Pro -tartuntapohjuste. Anna kuivua kokonaan. 

 

ENSIMMÄISEN KERROKSEN ASENNUS 
Levitä ensimmäinen kerros ohuelti, max. 1mm 
Odota kunnes pinta on kosketuskuiva 

Tasoita pintaa erisuuntaisin vedoin 

 

TOISEN KERROKSEN ASENNUS 
Ohenna laasti löysemmäksi 

Pienet pinnat: Odota kunnes pinta on kosketuskuiva 

Isot pinnat: Jos ensimmäinen kerros on kuivunut kokonaan, niin kostuta pinta kunnolla 

vedellä ennen toisen kerroksen levittämistä. Voit käyttää kostuttamiseen sientä tai 

vesisumutinta. 

Levitä ohut kerros erisuuntaisin lastan vedoin 
Anna kuivua kunnes pinta on kosketuskuiva 

Tasoita ja tiivistä pintaa lisää. 

Anna kuivua VÄHINTÄÄN 12 tuntia ennen pinnan viimeistelyä suoja-aineella 

 

TILAUKSEN MUKAISEN VIIMEISTELYAINEEN ASENNUSOHJE ERILLISENÄ OHJEENA 
 

 

Monien mahdollisuuksien materiaali: 
-Yksilöllinen pinnoite lattia- ja seinäpintoihin 

-Ei myrkyllinen ja luonnonmukainen 
-Sisä- ja ulkokäyttöön 

-Erittäin kestävä 

-Helppo ja nopea asennus 

Pinnoite moneen käyttöön 

Mille: 

 betonille, puhtaalle betonilattialle, kattoihin, MDF-levylle, Fermacell (kuitukipsilevy) 

 puulle, melamiinille, laatoille, metallille ja paljon muualle… 

Mihin: 

 sisälattioihin, sisä- ja ulkoseinät, työtasot, portaat, kalusteet ja paljon muualle… 

 
6 kultaista sääntöä parhaaseen lopputulokseen: 
 

1. Riittävän hyvä alustan pohjustus. 

2. Huolellisesti sekoitettu kuivajauhe ja väripigmentti. 

3. Sekoita aina JES 05 -polymeeri samaan määrään vettä. 

4. Anna polymeeri-väripigmentin-jauhe sekoituksen tekeytyä VÄHINTÄÄN 30 minuuttia ennen  
uudelleen sekoitusta ja käyttöä. 
5. Asenna ohuita kerroksia kerrallaan (1 mm max.), käytä puhtaita työkaluja. 

6. Seuraa huolellisesti asennusohjeen mukaisia vaiheita ja käytä suositeltuja suoja-aineita  

viimeistelyssä. 
 


