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TRAVERTINE Classic Effect on näyttävä sisustus-

pinnoite, jonka ainesosana käytetyn kalkin ja 

marmorijauheen seos luo uniikin pinnan, joka 

jäljittelee hiekkakiveä. TRAVERTINE Classic Effect 

on tarkoitettu sekä yksityisiin että julkisiin tiloi-

hin. 

SÄVYTYS 

Värisävytiedot ovat saatavilla verkkosivuilla 

www.cameleo.pl ja Wall Coatings -luettelossa. 

POHJUSTUS 

Pinnoitettava pohja tulee valmistella ennen Ca-

meleo erikoispinnoitteen asennusta.  

Maalaamattomat pinnat: 

-Sementti-, kalkki-, laasti tai muu tasoitepinta 

-Betonipinta. Pinnan tulee olla kuivunut vähin-

tään 30 vrk (betoninkosteus ei saa ylittää 4%). 

-Lasikuituverkolla vahvistetut pinnat (kun verkon 

asennuksesta vähintään kolme päivää) 

-Kipsilevy (levyn tulee olla tasoitettu ja tasoitteen 

täysin kuivunut, huom. liitoskohdat) 

Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja irtoliima. 

Paikkaa epätasaisuudet ja halkeamat. Pohjusta 

koko pinnoitettava alue CAMEPRIMER P100-

primerilla.  

Maalatut pinnat: 

Pinnan on oltava vahva ja siinä tulee olla hyvä 

tarttuvuus. Poista kaikki lika, pöly, rasvatahrat ja 

irtoliima. Hio pinta kauttaaltaan hiomapaperilla 

(karkeus 120-150). Paikkaa epätasaisuudet ja 

halkeamat. 

 

TRAVERTINE LAASTIN VALMISTELU 

Lisää vettä seuraavasti:  

2 kilolle laastia: 0,75L - 0,8L vettä. 

8 kilolle laastia: 3,0L - 3,2L vettä. 

20 kilolle laastia: 7,5L - 8,0L vettä.  

Sekoita laasti huolellisesti. Anna tekeytyä ainakin 

15 minuuttia, ja sekoita uudelleen ennen laastin 

levitystä. Kun työskentelet suuremmilla pinnoilla 

kuin purkin riittoisuus, on suositeltavaa sekoittaa 

sopiva määrä yhteen isompaan astiaan. 

 

 

TYÖSTÖVAIHEET 

Vaihe 1 

Tuote: CAMEPRIMER P300 

Riittoisuus: 115 ml/m2 (yksi kerros) 

Työvälineet: maalipensseli, rullatela 

Levitä CAMEPRIMER P300-primeri pohjustetulle, 

tasoitetulle, tasaiselle ja kuivalle pinnalle rullate-

lalla. Tarpeen mukaan yksi tai kaksi kerrosta. 

Kuivumisaika: 4 tuntia 

 

Vaihe 2 

Tuote: TRAVERTINE 

Riittoisuus: 0,8 kg/m2 

Levitysvälineet: Venetian teräsliippi 

Levitä kerros TRAVERTINE laastia aiemmin valmis-

teltuun pintaan. Peitä 3 - 4 m2 kerrallaan. Laastin 

levityksen jälkeen anna kuivua noin 15 -20 mi-

nuutia, silota pinta hellävaraisesti venetian teräs-

liipin avulla. Tee laastiin haluttua kuviota veneti-

an teräsliipin reunalla ”raaputtamalla”. Työstä 

koko pinta keskeytyksettä, jotta pinnasta tulee 

yhtenäinen ja saumaton. Silota koko pinta hellä-

varaisesti ja jätä kuivumaan. Jatka näin kunnes 

koko haluttu pinta on työstetty TRAVERTINE Clas-

sic Effectillä.  

Kuivumisaika: 12 tuntia 

 

Vaihe3 

Tuote: CAMELAZUR L100 

Riittoisuus: 100ml/m² 

työvälineet: maalipensseli, mohairtela 

Kun TRAVERTINE on kuivunut vähintään 12 tuntia 

ja on täysin kuiva, lakkaa pinta CAMELAZUR L100-

lakalla mohairtelaa käyttäen. Huolehdi, että lakka 

leviää tasaisesti koko pinnalle.  

Kuivumisaika: 6 tuntia 

 

Vaihe4 

Tuote: CAMELAZUR L100 + PIGMENT 

Riittoisuus: 25ml/m² 

Työvälineet: maalipensseli, rullatela, vaahto-

muovitela 

Työstä toinen CAMELAZUR L100 lakkakerros kui-

van TRAVERTINE-pinnan päälle rullatelaa käyttä 
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en (jos olet valinnut värin TRAVERTINE classic 

effectiin, lisää pigmentti lakkaan ja sekoita hyvin). 

Työst pinta yli vielä vaahtomuovitelalla rosoisen 

pinnan aikaansaamiseksi. Lakkaa aina aikaisem-

min tehdyn kuvioinnin suuntaisesti. Poista yli-

määräinen lakka. Työstä lakka koko pinnoitetulle 

alueelle.  

Kuivumisaika: 6 tuntia 

 

 

EFFECT-PINNOITTEEN KUIVUMISAJAT 
Lämpötilan ollessa +20 

o
C ja kosteusprosentin 50%,  

Kosketuskuiva: 12 tuntia viimeisestä pinnoituksesta 

Täysin kuivunut: 30 vuorokautta viimeisestä pinnoi-

tuksesta 

 

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. Vältä asennusta kovalla tuulella. 

Suojaa pinnoitettu alue kastumiselta 48 tunnin 

ajaksi asennuksesta. Kaikki katto- ja tiivistetyöt 

tulisi suorittaa ennen pinnoitteen asennusta. 

 

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. Yksin työstettynä suositeltu asen-

nusalue on 10 m2. Jos alueen korkeus on suurem-

pi kuin 3 metriä, on suositeltavaa käyttää apuna 

rakennustelinettä. 

 

 

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. 


