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PEARL STUCCO on erikoispinnoite, joka jäljittelee 

hienostuneesti aitoa marmoripintaa ja jossa  on metal-

linhohtoinen helmiäispinta, joka korostuu valaistuna.  

 

SÄVYTYS 

Värisävytiedot ovat saatavilla verkkosivuilla 

www.cameleo.pl ja Wall Coatings –luettelossa. 

 

POHJUSTUS 
Pohja tulee valmistella ennen Cameleo erikoispinnoit-

teen asennusta. 

Maalaamattomat pinnat: Jos kyseessä on tuore beto-

ni-, kalkki-, laasti- tai muu tasoitepinta, tulee pinnan 

olla kuivunut vähintään 30 vrk. Kipsilevyn tulee olla 

tasoitettu ja tasoitteen täysin kuivunut. Poista kaikki 

lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. Paikkaa epätasai-

suudet ja halkeamat. Pohjamaalaa pinnat tarvittaessa. 

Pohjusta pinta yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRI-

MER P300-primerilla.  

Maalatut pinnat: Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja 

irtoliima. Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla (kar-

keus 120-150). Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. 

Pohjusta pinta yhteen tai kahteen kertaan CAMEPRI-

MER P300 primerilla.  

 

TYÖSTÖVAIHEET 

 

01 tuote: CAMEPRIMER P300  
riittoisuus: 115 ml / m² (yksi kerros)  

työvälineet: maalipensseli, rullatela.  

Työstä CAMEPRIMER P300-primeri pohjustetulle, ta-

soitetulle, tasaiselle ja kuivalle pinnalle rullatelalla 

yhteen tai kahteen kertaan.  

Kuivumisaika: 4 tuntia / kerros  

02 tuote: PEARL STUCCO 
riittoisuus:  2,4l / n. 12 m²  

työvälineet: liippi 

Sekoita Pearl Stucco ja pigmentti huolellisesti tasaisek-

si saavuttaaksesi haluamasi sävyn. Levitä sekoitettu 

PEARL STUCCO + haluttu pigmentti primeroidulle poh-

jalle kevyesti liippaamalla. Stuccomaalin ominaisuuk-

siin kuuluu, että pintaan jää työvälineestä elävä pinta. 

Eri suuntiin lyhyin vedoin työstämällä lisäät tuotteen 

valoaheijastavaa ominaisuutta.  

Kuivumisaika: n. 6 tuntia / kerros 

Työstä toinen kerros, kun edellinen kerros on täysin 

kuiva.  Tarkkaile toista kerrosta työstäessäsi, että koko 

pinta tulee hyvin peittoon ja mielesi mukaiseksi.  

Kuivumisaika : n. 12 tuntia 

 

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS  
Käytä lämmintä vettä.  

 

PINNOITTEEN PUHDISTUS  

Puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan 14 vrk ku-

luttua viimeisen pinnan työstöstä. Ei suositella 

voimakkaita puhdistusaineita.  

 

PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT 
Lämpötilan ollessa +20 oC ja kosteusprosentin 50% 

Kosketuskuiva: 6 h viimeisestä pinnoituksesta 

Täysin kuivunut:  7 vrk  
Asennuksen aikana lämpötilan tulisi olla +10˚C - +30˚C  

 

TIEDOKSI ASENTAJALLE 
Tällä tekniset tiedot-lomakkeella on kuvattu erikois-

pinnoitetta ja sen työstövaiheita. Se ei takaa pinnoit-

teelle haluttua lopputulosta. Lopputulokseen vaikuttaa 

asentajan työstötekniikka, kokemus ja ammattitaito. 

Ennen varsinaisen pinnan työstöä suosittelemme har-

joittelemaan asennusta mallipalalle. Itsenäisen työs-

kentelyn ehdotettu pinta-ala maksimissaan 20 m2. 

 

 

HUOMIOITAVAA 
Värikartassa näkyvät värit saattavat erota lopputulok-

sen väreistä. Lopulliseen väriin vaikuttavat mm. käy-

tetty työstömenetelmä, pinnan struktuuri 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 kantaaksemme vastuuta tulok-

sista, joita hän saa käyttäessään suosittelemiamme aineita ja 

ohjeita. 


