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Opis

Tierrafino Tpaint to strukturalna, naturalna, dekoracyjna farba do ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń. Tpaint nakłada się pędzlem lub wałkiem. Tpaint jest paroprzepuszczalna i
pomaga regulować wilgotność. Tpaint jest antystatyczna. Tpaint jest innowacją łączącą
farbę strukturalną z połyskiem staranie dobranych piasków.

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 Tpaint ma łagodny zapach ziemi. Ze względu na spójność może być stosowana
praktycznie bez ściekania i kapania. Nie stosować w miejscach, gdzie może
wystąpić bezpośredni kontakt farby z wodą. Tpaint poprzez swoją strukturę skraca pogłos
dźwięku w pomieszczeniach. Tpaint jest farbą o nieblaknących kolorach.

Podłoża

Podłoże powinno być trwale suche, chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża trudne,
gładkie lub wielobarwne (np. MDF, lakierowane drewno, masonite, tworzywa sztuczne
i Tierrafino Tadelakt) należy zagruntować za pomocą Tierrafino Contact
Fine. Ponieważ Tpaint jest stosowany jako cienka warstwa, tekstura podłoża pozostaje
widoczna. Dlatego zaleca się zastosowanie Tierrafino Kalk lub Tierrafino Base jako
"podbudowę" pod Tpaint.

Warunki do
aplikacji
Przygotowanie
produktu

Temp. powietrza i podłoża musi wynosić nie mniej niż +5°C.

Nakładanie

Nanosić za pomocą wałka lub pędzla. Aby dopracować teksturę zalecane jest, po kilku
minutach od nałożenia farby, poprawienie malowanej powierzchni wałkiem lub pędzlem.
Utwórz pożądaną strukturę i pozostaw do przeschnięcia. Aby utworzyć wykończenie o
drobnej strukturze tynku, nałóż kolejną warstwę Tpaint i przetrzyj gąbką kiedy druga
warstwa połączy się z pierwszą. Tpaint można stosować z szablonami dekoratorskimi.
Użyj dobrej jakości taśmy maskującej.

Wykończenie

Kiedy Tpaint jest suchy przetrzyj powierzchnię wilgotną gąbką. To pokaże kolory
poszczególnych piasków. Następnie szybko i intensywnie przetrzyj powierzchnię ręczną
szczotką z włosia końskiego lub włókien kokosowych. To nada powierzchni połysku.
Powtórz w razie potrzeby.

Nowe kolory

Zmieszaj suche pigmenty z Tpaint przed dodaniem wody.

Zużycie

Ok. 0,7 kg/m² przy 1 warstwie. W większości przypadków 1 warstwa jest wystarczająca.
Zużycie jest większe na podłożach silnie chłonnych.

Dodać 2 kg Tpaint do 1 litra letniej wody ciągle mieszając aż do uzyskania gładkiej i gęstej
cieczy. Zostawić na 10 min i ponownie przemieszać. Dodać odrobinę wody jeżeli farba jest
za gęsta.

Czas schnięcia W temp. +20 ° C wilgotności powietrza oraz wilgotności powietrza 60 % Tpaint schnie
2 - 6 godzin. Pełną twardość uzyskuje po 10 dniach.
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Rozcieńczalnik

Woda.

Przydatność do Suchy Tpaint może być przechowywany bezterminowo. Zmieszany z wodą zużyć w ciągu
użytku
tygodnia.
Skład
Piasek , glina, skrobia. Ze względu na naturalny charakter pigmentów, mogą wystąpić
niewielkie różnice odcieni w różnych partiach tego samego koloru.
Środki
Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. W przypadku tynkowania sufitów stosować
bezpieczeństwa okulary ochronne.
Przechowywani Przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Wolnych od mrozu.
e
Opakowania
6 kg & 12,5 kg wiadra.
Tabela podłoży

Rodzaj podłoża
Suchy tynk gipsowy, płyta G-K
Świeże tynki gipsowe
Świeży tynk wapienny
Gładki beton
Aquapanel firmy Knauf
Fermacell
YTONG
Cegła wypalana
Masonit
MDF
Drewno lakierowane (świerk)
Drewno surowe (tarcica)
Płyty Triplex / multiplex

Przyczepność
****
****
****
*****
*****
*****
*****
***
*
***
*
*****
*****
****
Tierrafino Finish
****
Tierrafino Base
****
Płyty gliniane
****
Czerwony Base
**
Tadelakt
*
Plastik
*
Metal
****
Karton
***
Latex
***
Tapeta papierowa
Opis ocen przyczepności i zdolności krycia.
*
Bardzo niska
**
Niska
***
Normalna
****
Dobra
*****
Bardzo dobra
Wartości dotyczą surowych powierzchni

Zdolność krycia
****
**
***
****
****
**
***
***
***
***
**
***
***
***
***
*
**
**
*
*
***
***
***

Zalecenia

Contact Fine

Papier ścierny
Papier ścierny
Papier ścierny

x
x
x

x
Papier ścierny
Papier ścierny
Papier ścierny

3-4 warstwy Tierrafino Tpaint
3 warstwy Tierrafino Tpaint
2 warstwy Tierrafino Tpaint
1-2 warstwy Tierrafino Tpaint
1-2 warstwy Tierrafino Tpaint

Po zagruntowaniu za pomocą Tierrafino Contact Fine wszystkie podłoża uzyskują tę samą
przyczepność **** oraz skuteczność krycia ****
Kontynuacja na następnej stronie
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Kontynuacja z poprzedniej strony
Należy pamiętać, że skuteczność krycia Tierrafino Tpaint jest związana z kontrastem
między kolorem podłoża a kolorem zastosowanego Tpaint. Ciemne podłoża wymagają
zastosowania więcej warstw białego Tpaint. Z kolei jasne podłoża mogą potrzebować
więcej warstw Tpaint np. w kolorze Gomera szary, niż ciemne podłoża
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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