ClayLime Creatina - sisustuspinnoitteen asennusohje (katso myös asennusvideo)
TARVITTAVAT TYÖKALUT
Lasta, Pensseli (pieni tai iso, riippuen pinta-alasta), Sekoitustikku, Sekoituskone
POHJUSTUS
Pohjan tulee olla ehjä, puhdas ja kuiva.
Telaa Primer Pro -tartuntapohjuste lyhytnukkaisella telalla (yksi kerros).
Anna kuivua kokonaan (noin 3 tuntia).
CREATINAN SEKOITUS
Sekoita valkoinen jauhe ja väripigmentti, käytä sekoituskonetta.
(VINKKI: Kaada jauhe ja värisekoitus toiseen astiaan, varmistat näin että kaikki ainesosat ovat sekoittuneet)
Sekoita 50 % JES - polymeeria ja 50 % vettä.
Kaada ensin pieni määrä nestettä astiaan ja lisää nesteeseen värillistä jauhetta.
Sekoita sekoituskoneella, kunnes seos on paksua kermaista tahnaa.
ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Anna seoksen tekeytyä vähintään 15 minuuttia ja sekoita se sitten uudestaan.
ENSIMMÄISEN KERROKSEN ASENNUS
Käytä pensseliä ensimmäisen kerroksen asentamiseen, korkeintaan 1mm paksuus
VINKKI: Käytä isompaa pensseliä isommalle pinnalle.
Kun pinta kuivuu, tasoita pintaa lastalla erisuuntaisin liikkein halutulla tavalla.
Anna kuivua +/- 1 tunnin
Pese työkalut heti vedellä käytön jälkeen.
TOISEN KERROKSEN ASENNUS
Ohenna seos löysemmäksi (käytä JES -polymeerin ja veden sekoitusta!).
Käytä sekä pensseliä että lastaa toisen kerroksen asentamiseen.
Pese työkalut käytön jälkeen vedellä
Anna kuivua 8 tuntia ennen viimeistelyä suoja-aineilla
VIIMEISTELY SUOJA-AINEELLA, SATIINI JA KIILTÄVÄ
(Viimeistelytapoja on useita riippuen käyttökohteesta. Lisätietoa saat asiakaspalvelusta)
KIILTÄVÄ VIIMEISTELY
Kevyt hionta hiekkapaperilla, karkeus 220
Asenna kerros Perfect Soap -suoja-ainetta
Asenna kaksi ohutta kerrosta Perfect Wax -suojavahaa.
Kiillota kiiltäväksi pehmeällä rätillä tai koneella.
MATTA VIIMEISTELY
Asenna kerros Perfect Soap -suoja-ainetta (tai Power Seal PU-lakka)
Älä kiillota.
Kosteiden tilojen viimeistelyssä käytä Power Seal PU-lakkaa (3-5 kerrosta).
Kysy lisätietoja kosteantilan viimeistelystä asiakaspalvelustamme.
6 kultaista sääntöä parhaaseen lopputulokseen:
1. Riittävän hyvä alustan pohjustus.
2. Huolellinen jauheen ja väripigmentin sekoittaminen.
3. Sekoita aina JES -polymeeri samaan määrään vettä.
4. Anna polymeeri-väripigmentin-jauhe sekoituksen tekeytyä VÄHINTÄÄN 15 minuuttia ennen
uudelleen sekoitusta ja käyttöä.
5. Asenna ohuita kerroksia kerrallaan (0,75 mm maks.), käytä puhtaita työkaluja.
6. Seuraa huolellisesti asennusohjeen mukaisia vaiheita ja käytä suositeltuja suoja-aineita
viimeistelyssä.

LISÄTIETOJA: Dekotuote Oy - Asiakaspalvelu / info@dekotuote.fi / 045 345 2345

