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Popis

Tierrafino Stone je voděodolná vápenná omítka pro vnitřní a vnější použití. Stone je
originální vápno z Maroka, které se tak jako v dávných dobách používalo u metody
tadelaktu, kdy se leští do lesku a elegantního vzhledu v koupelnách a jiných interiérech
a na venkovních plochách. Tadelakt je složitá omítková technika, která vyžaduje mnoho
zručnosti a zkušeností.

Barva

8 základních barev můžeme míchat mezi sebou, kdy vytvářejí nové jemné odstíny:
Dover White, Delphi White, Roman Ochre, Nassau Orange, Djenné Red, Ayers Rock,
Iquitos Green a Gomera Grey. Tuto paletu barev můžete rozšířit do nekonečna
smícháním s Tierrafino pigment nebo jinými vápno odolnými pigmenty.

Vlastnosti

Tierrafino Stone má stejné složení jako mramor, který se vyvíjel po určitou dobu s
vápencem. Stone je voděodolný, má otevřené póry, které pomáhají regulaci vlhkosti.
Stone je úplně vytvrdlý (záleží na okolnostech) po 6 měsících. Koupelnové podlahy se
mohou používat po 4 měsících. Sprchové stěny po 1 týdnu. Čistit nebo umývat
Tierrafino Stone lze jen čistým olivovým mýdlem, jako je Tierrafino soap. Nenechávejte
mýdlo uschnout na Tierrafino Stone. Vysušte plochu po kontaktu s vodou ručníkem
nebo houbou. Povrch Tierrafino Stone ukazuje typické malé vlasové trhlinky. Používejte
Stone jen v prostorách, kde se chodí na boso nebo v ponožkách. Kamínky v
podrážkách bot mohou povrch poškrábat.

Podklad

Odolný zátěži, stálý, stále suchý, absorpční, tvrdý, bez prachu a mastnoty. Podklady
musí být dostatečně drsné, aby poskytovaly mechanický základ. Odstraňte staré barvy.
Na suché plochy je velice vhodný základ Tierrafino Base. Na trvale mokré plochy je
nutný voděodolný podklad. Podklady se nesmí nikdy ohýbat ani kroutit, tzn., že musí být
stabilní, aby se předešlo strukturálním prasklinám.

Podmínky

Vzduch a teplota povrchu musí být alespoň +5°C.

Míchání

Přidejte 5 l vody do 12,5 kg kbelíku Tierrafino Stone (0,4 l/1 kg). Zavřete víko a nechte 2
– 30 dnů nasáknout.

Použití

Otevřete kbelík, přidejte trochu vody a míchejte do pasty. Na zeď vyprázdníte mnoho
kbelíků do omítkové nádoby, přidejte trochu vody a míchejte elektricky do pasty.

Použití

Za každé situace podklad předem navlhčete. Naneste 5 - 6 mm vrstvu Tierrafino Stone
kovovým hladítkem. Po usazení vyhlaďte povrch dřevěným hladítkem do potřebného
tvaru. Leštěte pravidelně plastikovým hladítkem, abyste vytlačili krásné vápenné
částečky na povrch. Až bude jen malá vrstva měkká, vyleštěte leštícím kamenem do
lesku. Leštěním se rozloží vápenné mléko. Uzavřete povrch a vytvořte tvar. Pokud v
leštění pokračujete leštícím kamenem, lesk bude viditelný. Můžete leštit povrch
plastikovým hladítkem nebo kuličkou vytvořenou z igelitového sáčku. Leštění ve
správném okamžiku podstatně zvyšuje lesk.
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Konečná úprava

Když je povrch stabilní a lesk se nepřeruší, když přes povrch přejedete prstem, naneste
jemným štětcem směs Tierrafino soap a vody (v poměru 1 : 50). Opakujte dokud není
povrch nasycený. Nyní jemně setřete nadbytečnou mýdlovou směs malou kuličkou
vyrobenou z igelitového sáčku, dokud není povrch suchý. Čekejte 2 – 6 hodin a
naneste směs Tierrafino soap a vody (v poměru 1 : 25) jemným štětcem a opatrně
vyleštěte leštícím kamenem. Použijte soap jako leštící činidlo, kámen musí klouzat po
povrchu. Opakujte leštění v časových intervalech, dokud nedosáhnete vysokého lesku.
Tip: začněte s první aplikací mýdla na spodní části stěny, vyhnete se tak stékání, které
je vidět, pokud imýdlo ihned nesetřete. Sprchy a koupelny vyžadují v počáteční aplikaci
Stone 7 ošetření mýdlem a potřebují pravidelnou aplikaci mýdla, aby se později oživila
vápenná omítka . Aby jste zlepšili lesk a ochránili nechráněmá místa, aplikujte
Tierrafino wax. Neošetřený Stone se může lehce potřísnit červeným vínem nebo kávou.

Spotřeba

5 kg/m2 na 5 – 6 mm vrstvu.

Doba sušení

Za normálních podmínek (+20°C teplota vzduchu a 60% vlhkost vzduchu), Stone
vyschne za 2 až 6 dní. Vytvrdne za 6 měsíců. Neurychlujte vysušení Tierrafino Stone.
Různé časy sušení závisí na okolnostech, tzn. jaký je podklad, vlhkost vzduchu a
teplota, které mohou ztížit aplikaci Stone.

Ředidlo

Voda.

Zpracovatelnost

Jednou smíchaný s vodou, spotřebujte do 30 dní.

Složení

Vápno, jílové pigmenty, oxid železa (pouze v Dover White a Ayers Rock). Díky použití
jílových pigmentů se mohou objevit jemné odstíny v různých dávkách jedné barvy.

Bezpečnostní
pokyny

Stone je vápno, hrozí popálení očí a vysušení kůže. Vyhněte se kontaktu s očima a
sliznicí. Při zvýšeném nebezpečí (míchání a stropy) použijte ochranné brýle. Při
případném kontaktu dobře oči propláchněte. Při dlouhotrvajícím podráždění i po
vypláchnutí navštivte lékaře.

Skladování

Sucho a chlad, ale nesmí zmrznout.

Balení

12,5 kg kbelík
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Podkladová
tabulka

Podklad

Příprava 1

Beton, hladká cihla

Cementový mechanický
základ

Kamenná deska,
sádrokarton

Vyčistěte, zakryjte rýhy
síťovinou, pletivem,
vyplňte spáry, potom
aplikujte contact primer

Příprava 2

Vhodný
pro koupelny

X
Hrubý cementový
mechanický základ,
12 mm sádra-cement se
silnou síťovinovou
výztuží

X

Nová sádrová, vápenná Vyčististěte, dokud je
Hrubý cementový
a vápenno/cementová spodní podklad viditelný mechanický základ
omítka
Zdivo, rákosí, proutěné
pletivo, kovová výztuž

Vápnenný a cementový
mechanický základ

Cihly z nepálené hlíny

Aplikovat Base jílovou
omítku

Hliněné tabule

Aplikovat Base jílovou
omítku

Hrubá, suchá a stará
omítka bez tmelu

Vápenný a cementový
mechanický základ

X

Vápenný a křídový nátěr Odstraňte úplně

Vápnenný a cementový
mechanický základ

Uvolněná omítka

Vápennýa cementový
mechanický základ

Odstraňte úplně

Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či
nepřímá poškození, která mohou vznikout při použití informací z tohoto popisu.
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