ORIENTAL COAT HIEKKATAPETTI
asennusohje
MENEKKI
3 – 3,3 m² / pussi kahteen kerrokseen ohuesti työstettynä

OMINAISUUDET
Pinnoitteessa käytetään pelkästään pyöreää hiekkaa, jolloin lopputulos on saumaton ja sileä. Tartunnan pohjana
käytettävän vahvan emulsiohartsin vuoksi pinnoite kestää kovaa kulutusta sekä iskuja eikä naarmuunnu helposti.
Synteettinen pigmentti kiinnitetään materiaaliin erittäin korkeassa lämpötilassa, joten pinnoite säilyttää värinsä eikä
haalistu. Hengittävä ja läpäisevä materiaali estää kosteuden kerääntymisen. Materiaali kuivuu nopeammin kuin
kuitupinnoitteet eikä aiheuta pölyä ympäristöön mikä säästää kokonaistyöaikaa.

KÄYTTÖKOHTEET
Yksityisten sekä julkisten tilojen seinäpinnat, toimistotilat, ravintolat yms. Pääraaka-aineena käytettävän hiekan
ansiosta tuote on palamaton ja sitä voidaan käyttää turvallisesti kun vaatimuksena on paloturvallisuus.

POHJUSTUS
Voidaan asentaa rapatulle, laasti- sekä hyvin tasoitetulle kipsilevy pinnalle. Suosittelemme työstettävään pintaan alle
primeria tai pohjamaalausta. Erityisesti vanha puupinta ym. pohjat joissa on riski, että pohjasta lyö läpi likaa tai
sidosaineita suositellaan pohjustamaan Grunt -primerilla. Ruosteenestokäsittely pinnoille, joilla on riski ruostua.

TYÖSTÄMINEN
1. Lisää hiekkapinnoitteen liima sekä mahdollinen hile (joihinkin tapetteihin kuuluu hile, mutta näihin ja muihinkin on
mahdollista lisätä hilettä oman maun mukaan) 1,5:een litraan kädenlämpöistä vettä. Liimapussin löydät hiekkapussin
sisältä.
2. Lisää hiekka seokseen ja sekoita hyvin porakonevispilällä.
3. Anna tekeytyä n. 15 minuuttia.
4. Lisää n. 0,5 litraa vettä ja sekoita tasaiseksi.
5. Levitä tapetti työstettävään pintaan lastalla ja anna kuivua.
6. Pese työvälineet vedellä ennen massan kuivumista ja kovettumista.
• Valmista aina vähintään yhden koko seinän materiaali kerralla.
• Tapettia kannattaa levittää 2 ohutta kerrosta, ensimmäisen pinnan annetaan kuivua noin vuorokausi ennen
seuraavan työstämistä.
• Jos toinen kerros päästään tekemään noin vuorokauden kuluttua, voidaan koko alueeseen tarvittava massa
valmistaa kerralla ja säilyttää tiiviisti muovilla suojattuna. Sekoita massa ennen työstämistä uudelleen ja lisää siihen
tarvittaessa hieman vettä. Jos toisen kerroksen työstäminen aloitetaan yli vuorokauden kuluttua, valmiin massan
käyttö ei käy vaan kannattaa materiaali jakaa kahteen osaan ja valmistaa vasta juuri ennen käyttöä.
• Huoneen lämpötilan on pysyttävä +-0 yläpuolella kunnes hiekkapinnoite on täysin kuivunut.
Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat suorittamiimme kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää löytämään
sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska kuitenkin käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme
ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään suosittelemiamme aineita ja ohjeita.
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