MANHATTAN CLASSIC EFFECT seinään
TEKNISET TIEDOT

MANHATTAN Classic Effect on yksikerroksinen,
struktuurinen maalipinta, jossa on miellyttävä,
tyylikäs samettinen vaikutelma. Hienovarainen
pinnoite sopii sekä julkisiin että yksityisiin tiloihin.
SÄVYTYS
Saat lisätietoa sävytyksestä Cameleon sävytyskirjasta myymälöistämme. Värisävyt ovat nähtävillä
Cameleon nettisivuilla, osoitteessa:
https://www.cameleo.pl/en/efekty/manhattandark-classic-effect-en/
sekä:
https://www.cameleo.pl/en/efekty/manhattanlight-classic-effect-en/
POHJUSTUS
Pinnoitettava pohja tulee valmistella ennen Cameleo erikoispinnoitteen asennusta.
Maalaamattomat pinnat:
Jos kyseessä on tuore betoni-, kalkki-, laasti- tai
muu tasoitepinta, tulee pinnan olla kuivunut vähintään 30 vuorokautta. Kipsilevyn tulee olla tasoitettu ja tasoitteen täysin kuivunut. Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta koko pinnoitettava alue yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P100-primerilla.
Maalatut pinnat:
Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima.
Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla (karkeus
120-150). Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat.
Pohjusta koko pinnoitettava alue yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRIMER P300-primerilla.

PRIMERIN ESIVALMISTELU
Lisää pigmentti primerin joukkoon halutun sävyn
mukaisesti ja sekoita huolellisesti
Manhattan Dark:
Cameprimer P300 + 0,8L pigmentti #16 20 ml
Cameprimer P300 + 2,4L pigmentti #16 60 ml
Manhattan Light:
Cameprimer P300 + 0,8L pigmentti #16 2 ml
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Cameprimer P300 + 2,4L pigmentti #16 6 ml
MANHATTAN (DARK, LIGHT) ESIVALMISTELU
Sekoita maalin joukkoon valitsemasi pigmentti
sekä halutessasi metallic additive –hile (Additive
01 silver tai Additive 02 gold). Sekoita huolella,
mutta ei kuitenkaan koneellisesti. On suositeltavaa sekoittaa koko työstettävän alueen maali
kerralla, jotta vältetään mahdolliset pienet sävyerot. Sekoitussuhteet:
Manhattan Dark
Manhattan efektimaali 1,6L + pigmenttiä 20 ml
Manhattan Light
Manhattan efektimaali 1,6L + pigmenttiä 4 ml
Manhattan silver/gold
Sävytetty Manhattan efektimaali 1,6L + Metallic
Additive 160g

TYÖSTÖVAIHEET
Vaihe 1
Tuote: CAMEPRIMER P300
Riittoisuus: 115 ml/m2 (yksi kerros)
Työvälineet: rullatela, maalipensseli
Levitä sävytetty CAMEPRIMER P300-primeri pohjustetun ja tasoitetun pinnan päälle, 1 – 2 kerrosta kunnes pohjan väri on tasainen.
Kuivumisaika: 4 tuntia/kerros
Vaihe 2
Tuote: MANHATTAN
Riittoisuus: 100 - 110 ml/m2
Työvälineet: Pensseli ja Cameleo sulka
Maali levitetään pinnalle pensselillä, lyhyin edestakaisin vedoin, eri suuntiin työstäen 2 – 3 m²
kerrallaan. Tämän jälkeen maalin pintaa tasoitetaan tähän tarkoitetulla sulalla. Työstä järjestelmällisesti edeten koko pinnoitettava alue..
Kuivumisaika: 12 tuntia
*Halutessasi lisäsuojaa Manhattan maalin pintaan, voit levittää kuivuneen maalin päälle
CAMELAZUR L100 lakkaa tasaisesti.
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Riittoisuus: 80 ml / m²
Työvälineet: pensseli, tela
Kuivumisaika: 6 tuntia
PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT
o

Lämpötilan ollessa +20 C ja kosteusprosentin 50%,
Kosketuskuiva: 12 tuntia viimeisestä pinnoituksesta

Täysin kuivunut: 21 vuorokauden kuluttua viimeisestä pinnoituksesta
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Käytä lämmintä saippuavettä.
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VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat
kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu
avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman
työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen
lopputuloksen. Koska tuotteen käyttäjän varastointi-, kuljetus- ja työskentelyolosuhteet ovat
valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa
käyttäessään suosittelemiamme aineita ja ohjeita.

PINNOITTEEN PUHDISTUS
Puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua viimeisestä pinnan työstöstä.
Puhdistuksessa käytetään saippuavettä.
TYÖOLOSUHTEET
Asennuksen aikana lämpötilan tulisi olla +10 oC ja
+30 oC välillä. Pinnoitettava pinta saa olla minimissään +10 oC, ja maksimissaan +30 oC. Pinnoitettavan pinnan kosteusprosentti ei saa ylittää
4%, ilman kosteusprosentti max. 75%.
TIEDOKSI ASENTAJALLE
Tällä tekniset tiedot-lomakkeella on kuvattu erikoispinnoitetta ja sen työstövaiheita. Se ei takaa
pinnoitteelle haluttua lopputulosta. Lopputulokseen vaikuttaa asentajan työstötekniikka, kokemus ja ammattitaito. Ennen varsinaisen pinnan
työstöä suosittelemme harjoittelemaan asennusta mallipalalle.
HUOMIOITAVAA
Värikartassa näkyvät värit saattavat erota lopputuloksen väreistä. Lopulliseen väriin vaikuttavat
mm. käytetty työstömenetelmä, pinnan struktuuri ja kiilto, valo ja valaistus, sekä ympäristön muut
värit.
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