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Opis

Tierrafino Stone jest wodoodpornym wapiennym tynkiem do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych. Stone to oryginalny wapień z Marrakeszu, który poprzez starożytną
metodę Tadelakt jest polerowany na połysk z bardzo eleganckim wykończeniem,
nadającym się idealnie do łazienek i innych zastosowań. Tadelakt to bardzo
skomplikowana technika tynkowania, która wymaga dużych zdolności i praktyki.

Kolory

8 standardowych kolorów, które można mieszać między sobą tworząc nowe odcienie:
Dover biały, Delphi biały, Rzymska ochra, Nassau pomarańczowy, Djenné czerwony,
Ayers Rock, Iquitos zielony i Gomera szary. Paleta kolorów może być poszerzana w
nieskończoność przez zmieszanie z pigmentami Tierrafino.

Właściwości

Tierrafino Stone ma ten sam skład jak marmur który powstaje ze skały wapiennej pod
wpływem czasu. Stone jest wodoodporny, ale również paro przepuszczalny, co
wspomaga regulację wilgoci. Stone jest w pełni twardy, w zależności od okoliczności, po
6 miesiącach. Podłóg używać dopiero po 4 tygodniach. Ściany prysznica używać po 1
tygodniu. Czyścimy Tierrafino Stone jedynie 100% mydłem z oliwy z oliwek Tierrafino
Mydło. Nie pozwól aby mydło schło na powierzchni Tadelaktu. Wysusz powierzchnię po
kontakcie z wodą ręcznikiem lub gąbką. Powierzchnia Tierrafino Stone ma typowe dla
siebie włoskowate pęknięcia. Używaj Stone na podłodze tylko chodząc boso lub w
skarpetkach.

Podłoża

Ściany nośne, stabilne, ciągle suche, absorbujące, szorstkie, wolne od kurzu i tłuszczu.
Podłoża muszą być wystarczająco szorstkie aby zapewnić mechaniczne połączenie.
Usuń farby. Dla powierzchni, podłożę z Tierrafino Base jest bardzo dobre. W miejscach
narażonych na działanie wody, wodoodporny podkład jest wymagany. Podłoże nie może
się kurczyć, lub wyginać, wszelkie wewnętrzne naprężenia podłoża będą widoczne w
postaci pęknięć na powierzchni.

Warunki aplikacji Temp. powietrza i podłoża musi wynosić nie mniej niż +5°C.
Mieszanie
Nakładanie
Nakładanie

Dodaj 5 l wody do 12,5 kg wiadra Stone (0,4 l/1 kg). Zamknij wieko i odstaw na okres 230 dni.
Otwórz wiadro , dodaj wody i mieszaj do uzyskania pasty. Na ściany, opróżnij kilka wiader
do kuwety i mieszaj mieszalnikiem do uzyskania pasty.
Zwilżyć podłoże. Nałóż 5-6 mm Stone metalową pacą. Kiedy część materiału połączy się
z podłożem, używając drewnianej pacy rozcieraj Stone i utwórz pożądany kształt. Poleruj
regularnie plastikową pacą aby wcisnąć drobne cząstki wapienia w powierzchnię. Kiedy
tylko cienka warstwa materiału poddaje się jeszcze obróbce, poleruj ją kamieniem do
uzyskania połysku. To spowoduje przemieszczenie mleka wapiennego bliżej powierzchni
co nada jej struktury. Kontynuując polerowanie kamieniem spowoduje pojawienie się
połysku. Możliwe jest również polerowanie powierzchni plastikową pacą lub foliową
torebką zwiniętą w kulę. Polerowanie w odpowiednim momencie zwiększy efekt połysku.
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Wykańczanie

Kiedy powierzchnia jest stabilna; kiedy połysk nie znika gdy przeciągniemy powierzchnię
palcem, nałóż zmieszane Mydło Tierrafino z wodą (1:50) za pomocą miękkiego pędzla.
Powtórz czynność do momentu nasycenia. Nadwyżkę mieszanki mydła delikatnie
przetrzyj foliową torebką zwinięta w kulę aż powierzchnia pozostanie sucha. Poczekaj 2 –
6 h i nałóż mieszankę mydła z wodą w proporcji 1 : 25 miękkim pędzlem, następnie
poleruj kamieniem. Używaj mydła jak pasty polerskiej, kamień powinien ślizgać się po
powierzchni. Powtarzaj polerowanie z przerwami aż do uzyskania wysokiego połysku.
Porada: zacznij aplikację mieszanki mydła z wodą od dolnej części obiektu aby uniknąć
strużek o ile nie będą one wycierane na bieżąco. Prysznice i wanny wymagają 7 krotnego
namydlania podczas aplikacji oraz regularnego namydlania podczas późniejszego
użytkowania. Tierrafino Stone posiada subtelny do wysokiego połysk. Dla wzmocnienia
efektu połysku w narażonych na działanie czynników zewnętrznych lub wysoko
wyeksponowanych miejscach stosuj Tierrafino Wosk. Niezabezpieczony Stone jest łatwy
do zabrudzenia przez wino czy kawę.

Zużycie

5 kg/m² przy grubości 5 - 6 mm.

Czas schnięcia

W temp. +20 ° C oraz wilgotności powietrza 60 % Stone schnie od 2 do 6 dni.
Całkowicie utwardzony jest po 6 miesiącach. Nie przyspieszaj schnięcia. Czas schnięcia
jest bardzo różny i zależy także od samego podłoża.

Rozcieńczalnik

Woda

Przydatność do Kiedy zmieszany z wodą zużyć w ciągu 30 dni.
użycia
Skład

Wapień, naturalne pigmenty,pigmenty żelazowe (tylko w Dover białym i Ayers Rock). W
związku z użyciem naturalnych barwników możliwe są różnice w kolorze między różnymi
dostawami tego samego koloru.

Środki
Stone jest wapnem, 'pali' oczy i wysusza skórę. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i
bezpieczeństwa oczami. Stosować okulary ochronne podczas aplikacji na sufitach. Przechowuj z dala od
dzieci. Przepłucz obficie oczy jeżeli doszło do kontaktu. Jeżeli irytacja skóry lub oczu
przedłuża się skontaktuj się z lekarzem.

Sposób
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Chronić przed temp. poniżej 0°C
przechowywania
Opakowania

12,5 kg wiadra
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Tabela podłoży

Podłoże

Przygotowanie 1

Beton, gładka cegła

Cement

Przygotowanie 2

Odpowiednie dla
łazienek
x

Płyta gipsowa

Oczyść, załóż siatkę na
połączenia i wypełnij
połączenia. Nałóż pokład
Contact

Szorstko wykończony
cement, 12 mm
wapienno -cementowe
zaprawy z silną siatką
wzmacniającą

Świeże tynk gipsowe,
wapienny lub
cementowo wapienny

Usuń całkowicie aż do
wcześniejszego podłoża

Szorstko wykończony
cement

x

Zaprawa, siatka
trzcinowa, wikliniana
Wapno i cement
plecionka z gliną,
metalowe wzmocnienie
Cegły niepalone

Nałóż Base

Płyty gliniane

Nałóż Base

Szorstkie, suche i stare
Wapno i cement
tynki bez spoiwa

x

Wapienne i kredowe
farby

Usuń całkowicie

Wapno i cement

Luźne tynki

Usuń całkowicie

Wapno i cement

Powyższy opis produktu został opracowany z wszelką starannością. Tierrafino nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek ewentualne pośrednie lub bezpośrednie szkody, wynikające ze stosowania informacji przedstawionych w
tym opisie.
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