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Popis

Tierrafino Tpaint je zrnitá, přírodní, dekorativní jílová barva na stěny a stropy v
interiérech. Tpaint se nanáší pomocí štětky nebo válečku. Tpaint je otevřený vlhkosti a
pomáhá při její regulaci. Tpaint je antistatický. Tpaint je novátorská barva, nejen svou
texturou, ale také viditelným třpytem a barvami pečlivě vybraných písků.

Barvy

Mícháním 8 standardních barev mezi sebou se vytváří další nové odstíny. Dover White,
Delphi White, Roman Ochre, Nassau Orange, Djenné Red, Ayers Rock, Iquitos Green a
Gomera Grey. Paleta barev se může nekonečně rozšiřovat smícháním s dalšími
Tierrafino pigment a dalšími pigmenty.

Vlastnosti

Tierrafino Tpaint má hliněné aroma. Díky své konzistenci lze prakticky nanést bez
zanechání kapek. Nepoužívá se přímo na plochy, které jsou v kontaktu s vodou. Tpaint
snižuje svou hrubou texturou rezonanci. Tpaint zpevňuje barvy.

Podklady

Stálesuchý, absropční, nemastný a bez prachu. Ošetřete hladké a vícebarevné
podklady.
Hladké a vícebarevné podklady oštřete Tierrafino contact fine, ušlechtilým
granulovaným základem. MDF, lakované dřevo, masonit, plast a tadelakt se považují za
hladké podklady a musí se ošetřit Tierrafino contact fine. Protože se Tierrafino Tpaint
nanáší v tenké vrstvě, zůstane textura podkladu viditelná. Aby jste vytvořili hladký a
připravený podklad, použijte Tierrafino Kalk nebo Tierrafino Base.

Podmínky

Teplota vzduchu a podkladu musí být minimálně +5°C.

Míchání

Za stálého míchání přidejte 2kg Tpaint do 1 litru vlažné vody, dokud nedosáhnete
hladkou, ale hustou barvu. Nechte 10 minut odpočinout a znovu zamíchejte. Přidejte
trochu vody, je-li potřeba.

Použití

Tpaint se nanáší válečkem nebo štětkou. Aby jste zjemnili texturu, lehce vyválečkujte v
krátkém čase po nanesení znovu. Vytvořte požadovanou texturu a nechte uschnout.
Aby jste vytvořili pěknou konečnou hrubou omítku, naneste druhou vrstvu a po usazení
vyhlaďte houbičkou. Tpaint se používá jednoduše i v šablonových technikách. Použijte
na podklady kvalitní lepicí pásku a vysušte Tpaint.

Konečná úprava

Když je Tpaint suchý, opatrně otřete povrch vlhkou houbou. Na povrchu se ukáže
zbarvení jednotlivých viditelných částeček písku. Pak rychle otřete ručně povrch štětcem
z kokosu nebo koňské žíně. Dodáte tak písku lesk. Pokud je to nutné, proces opakujte.
Použijte Tierrafino wax, ochráníte tak nechráněné plochy před vodou a znečištěním.

Rozšíření palety
barev

Dobře smíchejte nejprve suché pigmenty se suchým Tpaint a pak smíchejte s vodou.

Spotřeba

Přibližně 0,7 kg/m2 na aplikaci. Většinou je 1 aplikace dostatečná. Spotřeba je vyšší,
když aplikujete na vysoce absorpční podklady.

Doba sušení

Za normálních podmínek (teplota vzduchu +20°C a 60% vlhkost vzduchu 60%) je
Tpaint suchý za 2 - 6 hodin. Vytvrdne za 10 dní.

Ředidlo

Voda.
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Zpracovatelnost

Suchý Tierrafino Tpaint můžete uchovávat na jakémkoliv místě. Jednou rozmíchaný s
vodou můžete použít týden.

Složení

Jíl, písek, škrob. Díky přírodnímu charakteru použitých jílových pigmentů se mohou
objevit jemné odstíny v jedné dávce stejné barvy.

Bezpečnostní
pokyny

Vyhněte se kontaktu s očima a sliznicí. Při práci na stropě použijte ochranné brýle.

Skladování

Suchá a chladná místa, nesmí zmrznout.

Balení

6 kg a 12,5 kg kbelík.

Tabulka
podkladů

Podklad

Adheze

Krycí schopnost

Kamenná deska/suchá zeď/
sádrokarton

****

****

Kamenná deska s čerstvou
sádrovou omítkou

****

**

Čerstvá vápená omítka

****
*****
Aquapanel Knauf
*****
Fermacell
*****
YTONG
*****
Cihla pálená
***
Masonit
*
MDF
***
Lakované dřevo (smrk)
*
Neopracované dřevo (řezivo) *****
Triplex/multiplex
*****

***
****
****
**
***
***
***
***
**
***
***

Konečná jílová omítka

***
***
*
**
**
*
*
***
***
***

Beton (hladký povrch)

(neopracovaný)

Základní jílová vrstva
Hliněná tabule
Červený základní jíl
Tadelakt
Umělá hmota
Kov
Karton
Latex
Tapeta

****
****
****
****
**
*
*
****
***
***

Rada

Smirkový papír
Smirkový papír
Smirkový papír

contact
fine

X
X
X

X
Smirkový papír
Smirkový papír
Smirkový papír
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Tabulka
podkladů

Popis hodnot adhezní a krycí kapacity:

*
**
***
****
*****

Velmi slabá

3-4 vrstvy Tierrafino Tpaint

Slabá

3 vrstvy Tierrafino Tpaint

Normální

2 vrstvy Tierrafino Tpaint

Dobrá

1-2 vrstvy Tierrafino Tpaint

Velmi dobrá

1-2 vrstvy Tierrafino Tpaint

Tyto údaje se týkají neopracovaných podkladů.
Po ošetření Tierrafino contact fine mají všechny podklady průměrnou adhezní
kapacitu ****.

**** a krycí

Krycí kapacita závisí na kontrastu mezi světlou a tmavou barvou v podkladu a na kontrastu
mezi podkladem a barvou použitého Tpaint. Tmavé podklady potřebují více vrstev bílého
Tpaint, aby kryly, než rovnoměrně bílé podklady. Všechny světlé podklady potřebují více
vrstev Tpaint Gomera Grey než tmavé podklady.
Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za přímá či nepřímá
poškození, která mohou vzniknout při použití informací z tohoto popisu.
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