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CLAYSTONE™ 
savipohjainen sisustuslaasti 

 
 

 
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 
CLAYSTONE - sisustuslaasti 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 

 
Pohjan tulee olla ehjä, puhdas ja kuiva. Pohjusta kiinteälle alusta, esimerkiksi levypinta, Primer Pro - tartuntapohjusteella.  

Telaa Primer Pro - tartuntapohjuste telalla (yksi kerros). 

Anna kuivua kokonaan (noin 3 tuntia). 

 

2. SISUSTUSLAASTI 

 
HUOM! CLAYSTONE - sisustuslaasti kostuu kahdesta osasta: JAUHE-OSASTA ja NESTE-OSASTA (JES 05/10). 

 
JAUHE-OSAN SÄVYTYS (Voidaan käyttää myös ilman väripigmenttiä.) 

Sekoita valkoinen CLAYSTONE - jauhe ja haluttu väripigmentti hyvin. Käytä sekoituskonetta. 

VINKKI: Kaada jauhe ja värisekoitus toiseen astiaan ja sekoita lisää. Näin varmistat, että kaikki ainesosat ovat 

sekoittuneet hyvin. 
 

NESTE-OSAN SEKOITUS (JES 05/10) 
Sekoita 50 % JES 05/10 - neste-osa ja 50 % puhdasta vettä. Sekoita nesteet sekoitustikulla tai matalilla kierroksilla, että 

neste ei vaahtoudu liikaa. 

 

JAUHE-OSAN SEKOITUS NESTE-OSAAN 
Kaada sekoitusastiaan ensin pieni määrä neste-osaa astiaan ja lisää siihen CLAYSTONE - jauhetta. 

Sekoita seos sekoituskoneella, kunnes se on tasaisesti paksua laastia. 
 

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Anna seoksen tekeytyä vähintään 30 minuuttia. 
 

Tekeytymisen jälkeen lisää seokseen hiukan neste-osaa ja sekoita seos uudestaan, kunnes seos on sopivan notkeaa 

(kuin seinätasoitetta). Tekeytyessä laasti jämäköityy hiukan ja tällä neste-osan lisäyksellä ja sekoittamisella saadaan 

laastin koostumus tasaiseksi. Laasti on nyt valmista käyttöön. Käyttöaika vähintään 60 min. 

 

 
 
 
CLAYSTONE - sisustuslaastin asennustapoja on monia. Tässä asennusohjeessa esittelemme kaksi tyypillisintä. 
Asennus kuivan tilan seinään ja asennuskuivan tilan lattiaan. 
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CLAYSTONE - sisustuslaastin asennus SEINÄÄN 
 
ENSIMMÄISEN KERROKSEN ASENNUS 
Käytä levityslastaa ohuen kerroksen asentamiseen. Kerrosvahvuus korkeintaan 1 mm. Anna kuivua, kunnes pinta on 

kosketuskuiva. Tiivistä pintaa kevyesti puhtaalla 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 laasti toista laastikerrosta varten löysemmäksi (koostumus kuin lättytaikina) 

Vaihtoehto A: sileä pinta: 
Levitä ohut toinen laastikerros koko pinnalle. Kerrosvahvuus korkeintaan 1 mm. 

Odota kunnes pinta on kosketuskuiva (ei liian kuiva) ja tiivistä pintaa puhtaalla levityslastalla erisuuntaisin vedoin. 

 

Vaihtoehto B: karkea pinta: 
Hierrä 1. laastikerroksen pintaa sienihiertimellä tasaisemmaksi. 

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

“Töpötä” pintaa vielä sienellä ja tasoita pinta lopuksi lastalla. 

Tällä tavalla voit tehdä laastipintaa struktuuria.  

Isompaa struktuuria voi tehdä myös lisäämällä laastia enemmän levityslastalla. 
 

Anna kuivua VÄHINTÄÄN 12 tuntia ennen pinnan viimeistelyä suoja-aineella. 

 

CLAYSTONE - sisustuslaastin asennus LATTIAAN 
 

HUOM! Varmistaudu, että alusta on pinnoitukselle sopiva. Alustan tulee olla ehjä. 

 

ENSIMMÄISEN LAASTIKERROKSEN ASENNUS 
Levitä ensimmäinen laastikerros tasaisen ohuelti. Kerrospaksuus korkeintaan 1 mm. 

Odota kunnes pinta on kosketuskuiva ja hierrä pinta sienihiertimellä tasaisemmaksi ja tasoitta pintaa levityslastalla 

erisuuntaisin vedoin. 

 

TOISEN LAASTIKERROKSEN ASENNUS 
Asenna toinen kerros ennen kuin ensimmäinen kerros on kuivunut kokonaan. 

Ohenna laasti toista laastikerrosta varten löysemmäksi lisäämällä laastiin neste-osaa.  

VINKKI: Jos ensimmäinen laastikerros alkaa kuivumaan liian nopeaa, niin kostuta pintaa vedellä ennen toisen kerroksen 

levittämistä. Voit käyttää kostuttamiseen esimerkiksi vedensumutinta. Huolehdi että tila ei ole liian lämmin ja 

ilmanvaihto ei ole liian tehokas. 

Levitä ohut kerros erisuuntaisin lastan vedoin. Anna pinnan kuivua kosketuskuivaksi ja tasoita ja tiivistä pintaa lisää 

levityslastalla. 
 

Anna kuivua VÄHINTÄÄN 12 tuntia ennen pinnan viimeistelyä suoja-aineella 
 

HUOM! TILAUKSEN MUKANA TOIMITETAAN ASENNUSOHJEET TAPAUSKOHTAISILLE VIIMEISTELYAINEILLE. 
 

6 kultaista sääntöä parhaaseen lopputulokseen: 
 

1. Riittävän hyvä alustan pohjustus. 

2. Huolellisesti sekoitettu kuivajauhe ja väripigmentti. 

3. Sekoita aina JES 05/10 - polymeeri samaan määrään vettä. 

4. Anna neste ja jauhe seoksen 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. Pyydä tarvittaessa lisäohjeita. 

 

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.  

 


