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DESIGN
Värillinen efektitasoite, joka antaa betonimaisen ja elävän seinäpinnan.
Useimmille pinnoille sisätiloissa.
Katso
ohjevideo
osoitteessa
dalapro.com

Värillinen, valmiiksi sekoitettu tasoite, jota käytetään päällystepintana.
Antaa betonimaisen pinnan värivaihteluilla.
Sopii aiemmin maalatuille, tapetoiduille tai epätasaisille seinille,
jotka tarvitsevat uudistusta.
Levitetään käsin lastalla.
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DALAPRO® DESIGN
Efektitasoite, joka antaa betonimaisen ja elävän pinnan.
TUOTETIEDOT
Dalapro Design on pigmentoitu, valmiiksi sekoitettu ja
helposti työstettävä tasoite sisäkäyttöön, joka antaa elävän
pinnan ainutlaatuisilla värivaihteluilla. Saatavana sävyinä Calm Green, Concrete Grey ja valkoinen. Valkoinen
tasoite on sekoitepohja, johon voidaan sekoittaa haluttuun
värisävyyn. Katso erillinen Dalapro Design White Mixin
tuoteseloste.
KÄYTTÖ
Dalapro Designia voidaan käyttää yleisimmille pinnoille:
maalatut kangastapetit, rapatut pinnat, kipsilevy- ja betoniseinät. Vanha tapetti on pohjamaalattava ennen tasoitteen levittämistä kuplien välttämiseksi.
Ruuhkaisissa tiloissa ulkokulmiin on asennettava kulmasuojat ennen tasoitusta. Dalapro Design täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti.
Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.
TYÖVAIHEET
Dalapro Design on helppo levittää ja jakaa tasaisesti
pinnalle. Tasoite kutistuu minimaalisesti ja tarttuu erittäin
hyvä alustaan.
Valmistelut: Varmista, että kaikki pinnat ovat puhtaita eikä
niissä ole pölyä ja irtohiukkasia. Huokoiset tai voimakkaasti imevät alustat on pohjustettava. Peitä lattia, lattialistat,
oviverhous ja mahdolliset kattolistat ja käytä reunoissa
maalarinteippiä. Tarvittaessa: Sekoita tasoitetta niin, että
sekoittumaton pigmentti sekoittuu hyvin ennen tasoittamista. HUOM! Sävyerojen välttämiseksi: Käytä pakkauksia,
joissa on sama eränumero.
Mieti, millaisen efektin haluat seinälle. Lyhyet vedot lastalla tekevät värisiirtymistä hienovaraisempia. Pidemmät
vedot antavat rustiikkisen ja hieman karkeamman ilmeen.
Vaihe 1: Levitä Dalapro Designia lastalla noin 1–1,5 mm
kerros. Anna kuivua 24 tuntia.
Vaihe 2: Tasoita reunat ja epätasaisuudet varovasti lastalla.
Vältä vahingoittamasta pintaa. Hio tarvittaessa pyörivällä
liikkeellä hiomapaperilla, jonka karkeus on 180–240.
Vaihe 3: Levitä toinen tasoitekerros ohuena 0,2–0,5 mm
rappaustasoituksena. Teet nyt viimeistelyn seinälle, joten

muista työstää tasoite haluttuun lopputulokseen (katso
Vaihe 1). Levitä paksumpi kerros, jos haluat tummemman
efektin. Anna kuivua 12 tuntia.
Vaihe 4: Tasoita reunat ja epätasaisuudet varovasti lastalla
tai käytä hiomakiveä ja hio pyörivin liikkein. Se auttaa korostamaan sävyeroja. Poista pöly hiomisen jälkeen.
Vaihe 5: Tiiviin ja helppohoitoisemman pinnan saamiseksi
sinetöi pinta TopCoatilla. Levitä vähintään kaksi kerrosta
Top Coatia vaahtomuovitelalla tai lyhytkarvaisella telalla.
Kuivumisaika n. 2-3 tuntia.
KUIVUMISAIKA
Kuivumisaika riippuu mm. alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Suositeltu kuivumisaika ensimmäiselle kerrokselle on 24 tuntia ja toiselle
kerrokselle 12 tuntia.
MATERIAALIMENEKKI
Menekki riippuu alustasta. Laske noin 1,5 litraa tasoitetta
neliömetrille ensimmäiselle tasoitukselle ja noin 0,5 litraa
neliömetrille toiselle tasoitukselle.
PUHDISTUS JA JÄTTEET
Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen niiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei
saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään
keräyspisteeseen. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.
SÄILYTYS
Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä.
Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja
jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu pakkaus tulee sulkea hyvin ja sisältö tulisi käyttää 1–2 viikon
kuluessa. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.
TEKNISET TIEDOT
Sideaine: Lateksi-kopolymeeri
Liuotin: Vesi
Täyteaine: Kevyttäyteaine ja valkoinen dolomiitti
Raekoko: Maks. 0,2 mm
pH: noin 9
Väri: Harmaa tai vihreä
Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta
Pakkaus: 10 litran ämpäri, jossa 9 litraa tasoitetta.

Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoa-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn
tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa
tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.
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