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Popis

Barvy

Vlastnosti

Podklady

Podmínky Teplota vzduchu a podkladu musí být nejméně +5°C.

Míchání

Zakončení

Rozšíření barev

Spotřeba

Doba sušení

Ředidlo Voda. Řeďte max. 5% vodou.

Trvanlivost

Složení

Tierrafino Lustro je bezrospouštědlový, přírodní, dekorativní, lesklý jílový štuk, na 
zdi,stropy a dřevěný nábytek v interiérech. Lustro se nanáší zednickou lžící, štětkou 
nebo válečkem a jednoduše se vyleští do lesku plastikovým hladítkem. Lustro je 
otevřený vlhkosti a pomáhá její regulaci. Lustro je antistatický.

8 základních barev se mohou míchat mezi sebou a vytvářejí nové barvy. Dover White, 
Delphi White, Roman Ochre, Nassau Orange, Ayers Rock, Iquitos Green a Gomera 
Grey. Paleta barev se může donekonečna rozšiřovat mícháním s Tierrafino pigment a 
dalšími pigmenty.

Tierrafino Lustro má lehký zápach amoniaku, který po uschnutí zmizí. Díky své 
konzistenci lze prakticky nanést bez zanechání kapek. Nepoužívejte na místech, která 
jsou v přímém kontaktu s vodou.

Stálesuché, absorpční, bez mastnoty a prachu. Ošetřete hladké a vícebarevné podklady 
Tierrafino contact fine, jemně granulovaným základem. MDF, lakované dřevo, masonit, 
umělá hmota a tadelakt považujeme za hladké podklady a musí se ošetřit contact fine. 
Protože se Lustro nanáší v tenké vrstvě, textura podkladu zůstane viditelná.  Chcete-li 
vytvořit hladký a připravený podklad, použijte Tierrafino Kalk nebo Tierrafino Base.

Tierrafino Lustro je připravený k příménu použití.
Použití 
(aplikace)

Lustro nanášíme zednickou lžící, štětkou nebo válečkem. Přímo po aplikaci vytváříme 
požadovanou texturu/design, který se zdůrazní dalším nátěrem. Neleštěte první vrstvu 
do lesku, nechte ji uschnout. Po vysušení naneste druhou tenkou vrstvu a nechte ji 
usadit. Můžete nanést i třetí vrstvu a nechat ji usadit. Během sušení leštěte pravidelně 
povrch plastikovým hladítkem. Lesk se objeví v určitém stupni sušení. Když  Lustro 
ukáže první suché body, vyleštěte povrch kuličkou vytvořenou z igelitového sáčku nebo 
měkkou leštící látkou.

Tierrafino Lustro má jemný vysoký lesk sám o sobě. Aby jste vylepšili lesk a ochránili 
nechráněná místa, naneste Tierrafino wax. Neošetřené Lustro můžete lehce znečistit 
červeným vínem nebo kávou.

Nechte suchý práškový pigment za pravidlného míchání minimálně 24 hodin nasáknout, 
předtím než přidáte do Lustro.

Přibližně 0,25 l/m2 na aplikaci 0,3 mm vrstvy. Ve většině případech jsou 2 aplikace 
dostačující. Spotřeba je vyšší, pokud používáte na vysoce absorpční podklady.

Za normálních podmínek (teplota vzduchu +20°C a 60% vlhkost vzduchu), je Lustro 
suché mezi 2 – 6 hodinami. Vytvrdne za 2 dny.

Jednou otevřený, musí být Tierrafino Lustro spotřebovaný do 6 týdnů.

Jíl, písek, křída, vápno, karnabový vosk, celulózové pojivo, škrob, konzervant, anti-
zpěňovač, změkčovač vody, oxid titaničitý (pouze v Dover White), voda. Díky přírodnímu 
charakteru použitých jílových pigmentů se mohou objevit jemné odlišnosti odstínů v 
různých dávkách jedné barvy.



družstvo aya / Tierrafino CZ - Bohunická 69 - Brno - Česká republika - www.tierrafino.cz

TECHNICKÝ LIST CZ
strana 2/3

Skladování Suchá a chladná místa, ale nesmí mrznout.
Balení 0,75 l plechovky a 5 l kbelíky.

Podklad Adheze Rada

**** ****

**** ****

Čerstvá vápená omítka **** *****
Beton (hladký povrch) ***** ****
Aquapanel Knauf ***** ****
Fermacell ***** ****
YTONG ***** ***
Cihla pálená *** ***
Masonit * *** Smirkový papír X
MDF *** **** Smirkový papír X
Lakované dřevo (smrk) * ** Smirkový papír X
Neopracované dřevo (řezivo) ***** ***

***** ***

Jílová omítka **** ****
**** ****

Jílová (hliněná) deska **** * X
Červená základní omítka **** ***
Tadelakt ** ** Smirkový papír X
Umělá hmota * * Smirkový papír X
Kov * * Smirkový papír X
Krabice (karton) **** ***      
Latex *** *** X
Tapeta *** *** X

Bezpečnostní 
pokyny

Vyhněte se přímému kontaktu s očima a sliznicí. Při rizikové práci (stropy), noste 
ochranné brýle.

Tabulka
podkladů
 

Krycí 
schopnost

contact 
fine

Kamenná deska/suchá zeď/ 
sádrokarton

Kamenná deska s čerstvou 
sádrovou omítkou

Triplex/multiplex 
(neopracovaný)

Základní jílová (hliněná) 
vrstva
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Popis hodnot adhezní a krycí kapacity:

* Velmi slabá

** Slabá

*** Normální

**** Dobrá

***** Velmi dobrá

Tabulka
podkladů
 

3-4 vrstvy Tierrafino Lustro

3 vrstvy Tierrafino Lustro

2 vrstvy Tierrafino Lustro

1-2 vrstvy Tierrafino Lustro

1-2 vrstvy Tierrafino Lustro

Tyto hodnoty se týkají neopracovaných podkladů.
Po ošetření Tierrafino contact fine mají všechny podklady průměrně stejnou adhezní 
**** a krycí kapacitu ****.
Krycí kapacita závisí na kontrastu mezi světlou a tmavou barvou v podkladu a 
na kontrastu mezi podkladem a barvou použitého Lustro. 
Tmavé podklady potřebují více vrstev bílého Lustro, aby kryly, než rovnoměrně bílé 
podklady. 
Všechny světlé podklady potřebují více vrstev Lustro Gomera Grey než tmavé podklady.

Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či 
nepřímá poškození, která mohou vzniknout při použití informací z tohoto popisu.
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