Tpaint
Naturlig rustik struktur
Tpaint, puts som färg. Tierrafino Tpaint ser ut som puts, men appliceras som målarfärg. Tpaint är
avsedd för inomhusbruk och uppvisar färger och skiftningar från den speciella finkorniga sanden.
Tierrafino Tpaint är en innovativ och miljövänlig produkt tillverkad av 100 % naturliga ingredienser,
naturlig lera och sand speciellt utvald för dess effekter.
De många möjligheterna vid tillämpningen av Tpaint ger effekter från ett mycket rustikt till sobert uttryck.
Tpaint finns i det befintliga sortimentet av Tierrafinos naturliga och lugna färger. Dover white, Delphi
white, Roman ochre, Nassau orange, Djenné red, Ayers Rock, Iquitos green och Gomera grey, som kan
blandas med varandra, vilket ger många subtila nyanser.
Tpaint är lätt att använda på alla underlag som anses lämpliga för väggmålning. Appliceras med roller
eller pensel. Efter fullständig torkning ska ytan försiktigt torkas av med en fuktig svamp och sedan
borstas med en mjuk borste för att få fram glansen i sanden och ta fram färgens effekter.
Verktygen är lätta att rengöra med vatten.

Tack vare sin genomsläpplighet av vattenånga och dess fuktreglerande egenskaper,
bidrar Tpaint till en behaglig och hälsosam inomhusmiljö i hemmet eller på
arbetsplatsen. Akustiken i rummet förbättras också genom Tpaints korniga struktur.
Tpaint skapar en lugnande atmosfär med en levande yta. Naturliga nyanser fås
genom sanden och de färgade jordarterna. Tpaint används till tak och väggar inomhus i
bostaden eller i offentliga miljöer.

.

Tpaint
TierrafinoTpaint är en grovt strukturerad väggfärg som målas med pensel eller roller. På jämna
underlag har Tierrafino Tpaint en mycket bra täckförmåga.

Bruksanvisning
Verktyg
Färgblandare, hinkar, penslar, mjuk roller, svamp, maskeringstejp, mjuk borste.
Rengör verktygen omedelbart efter användning med varmt vatten och tvål.

Förbehandling av underlag
Underlaget måste vara torrt och fast samt fritt från fett och damm. Om nödvändigt rengör med
ett fettlösande rengöringsmedel.
Mycket släta ytor måste slipas med sandpapper, eller ruggas upp med en stålborste. I vissa
fall kan Tierrafino Fix användas för att ge grepp på extremt släta ytor som är svåra att rugga
upp.

Blandning
Blanda 12,5 kg Tierrafino Tpaint med 6,5 liter vatten under ständigt omrörning. Rör tills en
jämn pasta uppnås.
Tillsätt lite vatten om så önskas.

Applicering med pensel
Applicera Tierrafino Tpaint på väggen med en pensel. Fördela
färgen över ytan.
Efter att färgen torkat lite, men fortfarande är fuktig, kan man
retuschera eventuella synliga fläckar från underlaget med en mjuk
pensel. På detta sätt kan man täcka dessa fläckar utan att
utseendet som helhet ändras.

Applicering med roller
Rolla Tierrafino Tpaint med en mjuk pälsroller på väggar eller tak.
Genom att upprepa rullandet över ytan utan att tillsätta nytt material,
sprids färgen ut och slutresultatet blir en mer jämn strukturerad yta.
Låt Tierrafino Tpaint torka helt. Slutresultatet kan bara ses efter
torkning. Applicera lite nytt material på ställen där underlaget är synligt och skapa en liknande
struktur mot omgivningen. En liten skillnad kan förekomma i färg mellan det första skiktet och
de torkade retuscherade fläckarna. Denna skillnad syns inte efter slutfinishen av Tierrafino
Tpaint.

Finish
Slutfinishen görs färdig när Tierrafino Tpaint är helt torr, helst nästa
dag. Det är möjligt att avsluta Tpaint så snart färgen har torkat, men
det måste då göras mycket försiktigt.
Gnid ytan med en fuktig, inte blöt, svamp. Detta tar bort fin jord från
ytan och så att färgen på sanden nu träder fram. Upprepa en till två
gånger. Upprepa detta en gång eller två gånger. Vissa sandkorn kan
lossna från ytan under gnidningen. Det är viktigt att inte ändra
strukturen genom att trycka för hårt.
Slutligen borstas Tierrafino Tpaint är med en mjuk borste för att
göra den lysande sanden synlig. En tagelborste eller en stor mjuk
pensel är bra verktyg att använda för detta.

Torktid
Tierrafino Tpaint är torr efter 1 till 12 timmar, beroende på underlag
och luftfuktighet.
Tierrafino Tpaint är genomhärdad efter 2 veckor.

Underhåll
Tierrafino Tpaint är porös och kan därmed absorbera damm. Det är
möjligt att rengöra Tpaint med en fuktig svamp. Om en permanent
fläck uppstått, ta bort fläckad Tpaint och reparera genom tillämpning
som beskrivs ovan. Efter reparation gnuggas hela väggen med en
fuktig svamp och därefter med borste.

Förtunning
Vatten

Temperatur
Appliceras vid en temperatur över 5° C.

Sammansättning
Lera, sand och stärkelse. På grund av jordens naturliga pigment kan små färgvariationer
förekomma mellan olika partier av samma färg.

Materialåtgång
Ca 0,7 kg / m² per skikt
En hink med 12,5 kg Tierrafino Tpaint täcker ca 18 m², om underlaget är i samma färg.
En hink med 6 kg Tierrafino Tpaint täcker ca 8,5 m², om underlaget är i samma färg.

Förpackning
6 och 12 kg i plasthinkar

Skyddsanvisningar
Undvik kontakt med ögon och hud.

Lagring/hållbarhet
Tpaint blandad med vatten, bör användas inom 1 vecka.
Lagras stängd, torrt och svalt.

