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CONCRETE EFFECT ROUGH Classic Effect on pin-

noite, joka jäljittelee karheaa betonipintaa. 

CONCRETE EFFECT Classic Effect soveltuu erin-

omaisesti loft-henkisiin tiloihin ja moderniin si-

sustukseen. CONCRETE EFFECT Classic Effectillä 

luot elegantteja ja rouheita sisustuksia. 

 

SÄVYTYS 

Saat lisätietoa sävytyksestä Cameleo Wall Coa-

tings-katalogin sävykartasta myymälöistämme. 

Värisävyt ovat nähtävillä Cameleon nettisivuilla, 

https://www.cameleo.pl/en/efekty/concrete-

effect-classic-effect/ 

 

POHJUSTUS 

Pinnoitettava pohja tulee valmistella ennen Ca-

meleo erikoispinnoitteen asennusta.  

Maalaamattomat pinnat: 

Jos kyseessä on tuore betoni-, kalkki-, laasti- tai 

muu tasoitepinta, tulee pinnan olla kuivunut vä-

hintään 30 vuorokautta. Kipsilevyn tulee olla ta-

soitettu ja tasoitteen täysin kuivunut. Poista kaik-

ki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Paikkaa epä-

tasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta koko pinnoi-

tettava alue yhteen tai kahteen kertaan CAME-

PRIMER P100-primerilla.  

Maalatut pinnat: 

Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. 

Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla (karkeus 

120-150). Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. 

Pohjusta koko pinnoitettava alue yhteen tai kah-

teen kertaan CAMEPRIMER P300-primerilla. 

 

LAASTIN ESIVALMISTELU 

Lisää CONCRETE EFFECT -laastipakkaukseen sii-

hen soveltuva määrä vettä; 

2 kg: 0,75 - 0,80 litraa vettä 

8 kg: 3 - 3,2 litraa vettä 

20 kg: 7,5 – 8 litraa vettä 

Sekoita huolellisesti. Anna vetäytyä n. 15 minuut-

tia ja sekoita vielä ennen käyttöä. Jos tuote sävy-

tetään, tulee pigmentti sekoittaa ensin veteen, 

jonka jälkeen vesi sekoitetaan pakkaukseen. Se-

koitetaan huolellisesti ja annetaan vetäytyä n. 15 

minuuttia. Sekoita vielä ennen käyttöä. Jos pin-

noitat suuremman alan kuin yhdestä pakkaukses-

ta tulee, suosittelemme koko tarvittavan laasti-

massan sekoittamista kerralla yhdessä astiassa. 

 

 

TYÖSTÖVAIHEET 

Vaihe 1 CAMEPRIMER P300 

Riittoisuus: 115 ml/m2 (yksi kerros) 

Työvälineet: maalipensseli, rullatela 

Levitä sävytetty CAMEPRIMER P300-primeri poh-

justetulle, tasoitetulle, tasaiselle ja kuivalle pin-

nalle rullatelalla. Levitä yksi tai kaksi kerrosta 

(yleensä yksi kerros riittää).  

HUOM! CAMEPRIMER P300-primeri on sävytettä-

vä sopivaan väriin CONCRETE EFFECT Classic Ef-

fectin kanssa käytettäessä:  

0,8 L CAMEPRIMER P300 + 2 ml pigmentti No. 16. 

2,4 L CAMEPRIMER P300 + 6 ml pigmentti No. 16 

Kuivumisaika: 4 tuntia(/kerros) 

 

Vaihe 2 CONCRETE EFFECT ROUGH 

Riittoisuus: 1,2 kg/m2 

Työvälineet: Venetian teräsliippi, rullatela 

Levitä CONCRETE EFFECT ROUGH-laasti prime-

roidulle pinnalle. Asenna kerralla n. 1-4 m². Laas-

tin levityksen jälkeen työstä pintaan haluttua 

jälkeä rullatelaa käyttäen luodaksesi struktuuria. 

Jätä kuivumaan n. 20 - 25 minuutiksi. Tasoita 

pinta Venetian teräsliipin avulla kauttaaltaan ja 

jätä kuivumaan. Työstä vaiheittain, kunnes koko 

ha-luamasi alue on käsitelty CONCRETE EFFECT 

Classic Effectillä. 

Kuivumisaika: 12 tuntia 

 

Vaihe 3 CAMELAZUR L100 

Riittoisuus: 100 ml/m2 

Työvälineet: rullatela (mohair), sieni 

Kun CONCRETE EFFECT-laasti on kuivunut vähin-

tään 12 tuntia, voit lakata pinnan läpikuultavalla 

CAMELAZUR L100-lakalla. Käytä lakkaamiseen  

rullatelaa. Vältä kosteiden laikkujen ja telajälkien 

muodostumista (esim. sienellä häivyttäen). 

Kuivumisaika: 6 tuntia 
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EFFECT-PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT 
Lämpötilan ollessa +20 oC ja kosteusprosentin 50%,  

Kosketuskuiva: 6 tuntia viimeisestä pinnoituksesta 

Täysin kuivunut: 30 vuorokauden kuluttua viimeisestä 

pinnoituksesta 

 

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS 

Käytä lämmintä saippuavettä. 

 

PINNOITTEEN PUHDISTUS 

Puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 14 vuoro-

kauden kuluttua viimeisestä pinnan työstöstä. 

Puhdistuksessa käytetään laimeaa saippuavettä. 

Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. 

 

TYÖOLOSUHTEET 

Asennuksen aikana lämpötilan tulisi olla +10 oC ja 

+30 oC välillä 

 

TIEDOKSI ASENTAJALLE 

Tällä tekniset tiedot-lomakkeella on kuvattu eri-

koispinnoitetta ja sen työstövaiheita. Se ei takaa 

pinnoitteelle haluttua lopputulosta. Lopputulok-

seen vaikuttaa asentajan työstötekniikka, koke-

mus ja ammattitaito. Ennen varsinaisen pinnan 

työstöä suosittelemme harjoittelemaan asennus-

ta mallipalalle.  

 

HUOMIOITAVAA 

Värikartassa näkyvät värit saattavat erota loppu-

tuloksen väreistä. Lopulliseen väriin vaikuttavat 

mm. käytetty työstömenetelmä, pinnan struktuu-

ri ja kiilto, valo ja valaistus sekä ympäristön muut 

värit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat 

kokeisiin ja kokemuksiimme. Ne on tarkoitettu  

avustamaan käyttäjää löytämään sopivimman 

työtavan ja saavuttamaan parhaan mahdollisen  

lopputuloksen. Koska tuotteen käyttäjän varas-

tointi-, kuljetus- ja työskentelyolosuhteet ovat 

valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kan 

taaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa 

käyttäessään suosittelemiamme aineita ja ohjei-

ta. 


