Stiltje Tadelakt effect
Färgtyp:

Mycket fin korning kalkputs som används i våtutrymmen inomhus.
Ger en glatt yta som ej släpper igenom vatten vid normal
användning. Tadelakt har hårdhet som mjukt trä och skall ej
användas på ytor med hög belastning.

Användningsområde:

Våtutrymmen som ytlager istället för kakel . Godkänd fuktspärr
för våtutrymmen måste användas före Tadelakt applicering.
Arbetstemperatur mellan 5-25 C.
Vi rekommenderar inte att Tadelakten används där vattnet rinner
inne i duschen eller på golv i duschen då detta kräver speciell
skötsel. Vi rekommenderar där sten eller mosaik. Tadelakten
används sedan på övriga ytor där kakel/mosaik/sten skulle
användas. Används Tadelakt i Duschen kommer den att mörkna
vid hög påfrestning.

Speciella egenskaper:

Stiltje Tadelakt effect är en produkt av mycket finkornig kalkpasta
som inte släpper igenom vatten vid normal påfrestning.

Underlag:

Putsade underlag, gips eller annan väggplatta godkänd för
våtutrymmen. Fuktspärr godkända för våtutrymmen. Hela
tätskiktet måste komma från samma godkända leverantör.
Bredspackling av fix godkänt av tätskiktsleverantören måste
ske under Tadelakten. Tadelakten räknas enbart som ytskikt
liksom kakel, klinker eller sten och ej som tätskikt. Tadelakten
skall ej utsättas för liggande vatten i skarvar med andra material
eller kranar och duschblandare som utsätter väggen för extrem
fukt. Blandarens fästskiva måste spacklas mycket noga med fix
så att ej färg eller fuktgenomslag sker.
Vi rekommenderar att ni anlitar våtrums behöriga hantverkare som
utför arbetet.
Tadelakt tekniken består av 4 lager

Lager 1

Grundmåla med STILTJE GRUNDFÄRG VÄGG som har till
uppgift att förbättra vidhäftningen och göra så att ytan absorberar
slut lagret jämt. Grundfärgen späds med ca 10-20% vatten, blanda
väl. Applicera med en roller eller pensel. Låt torka 12 timmar.

Lager 2

STILTJE KALKPUTS i vald kulör appliceras med rostfri
polerskiva. Kalkputsen glättas till helt slät yta. Arbeta med en liten
yta i taget och låt ej material torka i skarvara mellan olika
arbetsytor.Låt torka 24 timmar före appliceringen av Tadelakten.
Materialåtgång kalkputs 1kg/kvm.

Lager 3

STILTJE TADELAKT i vald kulör
Blanda Tadelakten väl. Fukta Kalkputsytan med en blomspruta
eller liknade före appliceringen av Tadelakten. Detta för att lagrena
skall inte skall kladda ihop sig med varandra.
Applicera Tadelakten med Stiltje rostfria polerskiva. Arbete på en
mindre yta åt gången. Ta bort överflöd med polerskivan. Vänta till
dess att Tadelakten inte klibbar vid beröring ( den börjar ljusna
lite). Nu skall Tadelakten poleras/glättas med polerskivan. Mellan
varje polering är det viktigt att polerskivan torkad med en fuktig
svamp. Arbeta med stora jämna rörelser gärna med polerskivan lite
snedställd. Ju mera man polerar ju mera kommer glansen i
Tadelakten fram. I böjar och hörn kan en mycket mjuk sten
användas.
Vill man ha mycket glansig yta kan 2 Tadelakt lager appliceras.
Lägg då på det andra lagret så fort det första börjar torka. Fukta
ytan med blomsprutan mellan de 2 lagrena.
När ytan är helt torr applicera lager 4. Det är nu undret sker och
den vackra ytan kommer fram.
Materialåtgång Tadelakt 1kg/3kvm vid ett lager. Detta förutsätter
att Kalkpusenen är väl Glättad

Lager 4

När färgen är helt torr ( observera att denna tid kan variera
beroende på underlag och skiktens tjocklek) applicera OLIVTVÅL
med trasa. Låt torka ca 2 timmar sedan polerar man för hand med
en trasa eller med en polermaskin upp glansen.
OBS. Den vaxade ytan skall vara jämt vaxad med jämn glans.
Skulle matta partier synas vaxa dessa igen. Om det är vita partier
är det för att för mycket vax applicerats.
Om ytan som vaxats inte är helt torr kan mörka partier uppstå.
Det är vaxet som gör att ytan stöter bort vatten. Suger Tadelakten
vatten så skall mera OLIVTVÅL appliceras. Prova med en
blomspruta på den färdiga ytan. Vattnet skall pärla sig och rinna av
om det är klart.

Skötsel

Den löpande rengörningen görs med såpa i vatten. Inte starkare
rengörningsmedel
Tadelakten måste i utrymmen där vatten rinner underhållas med
OLIVTVÅL. När ytan släpper igenom fukt eller ser matt ut strykes
ny OLIVTVÅL på lokalt.

Teknisk Information Tadelakt
Kalkbaserad färg för målning inomhus.
Pigment
Lösningsmedel
PH
Tillsatsmedel
Materialåtgång
Spädning
Lagring
Säkerhet
Förpackningsform

Naturliga jord och oxid pigment
Vatten
14
Konsistensförbättrare
1 kg/3 kvm
spädes ej
1 år i original förpackning. Lagras mellan +5 och +40 C
Produkten är basisk, kan ge ögonskador och är irriterande för huden. Använd
skyddshandskar och skyddsglasögon. Läs varningsetiketten noga.
hink 1 kg, 5 kg och 15 kg

