BRUKSANVISNING
Förbehandling av underlaget
Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt , torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg
eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget ska alltid primas med Perfect
Primer före appliceringen av ClayStone.

Lämpliga underlag
Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

MDF Board : Spackla, förstärk och försegla samtliga skarvar med t.ex fiberremsor. Slipa
ojämnheter. Prima.
Ciporex Block: Täta skarvar, jämna ytan med kakelfix eller murbruk. Prima.
Gipsskivor: Spackla, förstärk och slipa skarvar och ojämnheter. (ex. fiberremsa på alla
skarvar). Prima.
Isoleringsskivor: ClayStone kan användas på t ex Lux-element under förutsättning att de är
monterade enligt rekommendationer från tillverkaren. Jämna ytan med ett cement baserat
spackel eller kakelfix. Prima med PerfectPrimer.
Träskivor : Avlägsna ev.vax och fett. Slipa målade eller lackade ytor. Spackla och slipa
ojämnheter och skarvar. Prima.
Klinker eller kakel:
- Avfetta ytan och måla med en special primer för kakel.
- Applicera kakel fix och fibernät över kaklet och släta ut.
- Prima
Bänkskivor: Använd t.ex. MDF som grund. Förstärk, spackla och slipa alla skarvar. Fasa av
alla ytterhörn för ökad hållbarhet. Prima med PerfectPrimer.
Bra förbehandling av underlaget är nödvändigt för ett perfekt slutresultat. En slät och
stabil yta efterstävas. Prima alltid alla ytor innan applicering av ClayStone!

Förarbete i badrum
OBS! Underlaget ska alltid förbehandlas enligt gällande regler för våtrum eller ett målnings
våtrumssystem dvs. med ett godkänt tätskikt innan appliceringen. .

Alt 1:
- Applicera ett godkänt tätskikt för plattsättning enligt gällande regler för våtrum.
- Jämna ut hela ytan med kakelfix och fibernät
- Prima med PerfectPrimer
Alt 2:
- Använd ett våtrumssystem för målning och behandla väggarna inkl våtrumsfärgen enligt
anvisningarna från leverantören.
- Prima med PerfectPrimer

Blandning av ClayStone
ClayStone utgörs av ett vitt pulver som blandas med vatten och en flytande polymer (JES 05).
Späd först vätskan med samma mängd färskt vatten.
Blanda det torra pulvret med pigment i en hink. Använd en annan hink och häll först lite av
den medföljande vätskan ( JES 05 ) i botten innan man tillsätter det blandade pulvret .
Tillsätt vätskan, lite i taget genom att blanda pulvret till en tjock pasta med hjälp av en
elektrisk blandare. ( Ca 3 delar färdigblandad ClayStone till 1 del vätska )
Låt det står ca 15 minuter och rör om kraftigt under 2 minuter. Putsen är klar att användas.
Obs! Gör en test på ett liknande underlag eller på en undanskymd del av ytan för att
kontrollera färg och slutresultat. Slutresultatet blir olika beroende på vald ytbehandling.

Applicering
Skikt 1: Applicera putsen med en metallspackel i ett jämt lager på ca 1-2 mm. Korrigera ev.
större märken orsakade av verktyget . Låt putsen “sätta sig” tills den inte längre avger
märken om man trycker lätt med fingret.
OBS! Har ytan hunnit börja torka inför andra appliceringen kan man lätt fukta det första
skiktet med en sprayflaska eller svamp.
Skikt 2: Späd den återstående blandningen med lite vätska ( JES 05 ) till en tunnare
konsistens.
Stryk andra laget tunt med en spackel / glättare, lätt lutad.
För en slätare finish, stryk ytan flera gånger med hjälp av putsverktyget i olika riktningar.
Viktigt! Skikt nr 2 appliceras innan första skiktet har torkat
OBS! Stäng av ev. golvvärme och närliggande radiatorer innan påbörjat arbete.

Olika ytbehandlingar
Låt putsen torka helt mellan 8 till 12 timmar beroende på rumstemperatur och
luftfuktighet. OBS! ClayStone är känsligt för smuts och vätskor innan valt ytskikt applicerats.
VÄGGAR
Matt finish
Alt 1 : Applicera 3-4 lager Perfect Soap med en sprayflaska tills ytan är mättad. Låt torka
mellan varje skikt (minst 20 min.) Ytan blir smutsavvisande och kan andas. Utseenden på ytan
ändras inte av den här behandlingen.

Alt 2 : Applicera 3 lager Perfect Protect. Ytan blir helt matt och även smuts, fett och
vattenavvisande. Utseenden på ytan ändras inte av den här behandlingen.
Sidenmatt finish
Alt 1: Perfect Soap + PerfectWax Applicera 2 - 3 lager PerfectSoap. Låt torka. Applicera 2
tunna skikt av PerfectWax med en trasa i cirkelrörelser. Polera med torr trasa efter ca 15 min.
Glansig yta
Alt 1 : Perfect Soap + PerfectWax. Slipa ytan med 180 - 360 sandpapper (slipmaskin) innan
applicering av ytskikten. Applicera 2 till 3 lager PerfectSoap, sedan två tunna skikt av
PerfectWax och polera ytan till önskad glans.
GOLV
Matt yta (Lack)
Applicera Perfect SEAL i 3 lager. Ytan blir helt matt och även smuts, fett och
vattenavvisande. Utseenden på ytan ändras inte av den här behandlingen.
Sidenmatt finish (Olja)
Behandla golvet 2 ggr med hårdvaxoljan Rubio Monocoat Pure. Använd en vit Scotch Sprite
och arbeta med roterande rörelse tills ytan är mättad. Observera att behandlingen med RM kan
ge på ljusa nyanser en varmare och något gul ton. För att undvika den effekten kan man
använda Rubio Monocoat White alt. Grey i stället. Ring för info om ni är osäkra.
BADRUM
Väggar i dusch
Blank yta. Vax ( Diffusionsöppet )

- Applicera 3 lager Perfect PROTECT med en filtroller och torka av överflöd. Följ
anvisningarna för Perfect PROTECT. Låt torka i minst 2 tim. Ytan blir oförändrad.
- Applicera 2 lager PerfectWax för en mer vattenavvisande och blankare ytan.
OBS! Putsen är fortfarande diffusionsöppen och låter väggarna andas. Var därför extra
försiktig med att låta feta krämer eller schampo ligga kvar på ytan. Duscha alltid av väggarna
med vatten efter
Matt yta. Lack ( tät )
- Behandla 3 ggr Perfect SEAL med en roller. Följ anvisningarna för Perfect SEAL.
Behandlingen förändrar färgen minimalt och ytan blir helt tät och underhållsfri.
KÖKSBÄNSKIVOR
Alt 1 : Matt finish (Lack) : Behandla bänkskivan 3 ggr Perfect SEAL med en roller. Följ
anvisningarna för Perfect SEAL. Behandlingen förändrar färgen minimalt.
Alt 2 : Sidenmatt finish (Olja) : Behandla 2 ggr bänkskivan med hårdvaxoljan Rubio
Monocoat Pure. Använd en vit Scotch Sprite och arbeta med roterande rörelse tills ytan är
mättad. Observera att behandlingen med RM kan ger ljusa nyanser en varmare och något gul
ton. För att undvika den effekten kam man använda Rubio Monocoat White alt. Grey i stället.
Ring för info om ni är osäkra.

Torktid
Låt torka i minst 8 timmar . Golv kan beträdas efter 12 tim. Total härdning efter minst 48
timmar. Under denna period, utsätt inte ytan för vatten eller olja.
Ytbehandlingar som olja, lack härdar under 1-2 veckor och får under den tiden inte utsättas
för vatten.

Rengöring av verktyg
Penslar och övriga verktyg rengörs genast efter användning med vatten.

Underhåll
Beroende på vald ytbehandling kan underhåll krävas. Undvik att använda starka
rengöringsmedel . Använd gärna vår olivsåpa Perfect Soap. Fläckar torkas med fuktig trasa
och tvättas med såpvatten.
Perfect SEAL: Kräver ingen underhåll. Vid högt mekaniskt slitage på golv kan omlackning
göras efter behov.
Perfect Wax: Vid högt slitage i tex duschen kan omvaxning göras efter behov.

Rubio Monocoat: Se anvisning från leverantören.

Garanti
Garantin för alla våra produkter är 1 år från inköpsdatum. På grund av att vi inte kan
kontrollera att arbetsbeskrivningen följs ansvarar ej ABC Färgekonomi för
appliceringen av produkterna eller skador och problem som uppkommer efter
applicering. Vi står naturligtvis till tjänst för rådgivning . Hantverkaren har själv ansvar
för det utförda arbetet samt det slutliga resultatet.

Materialåtgång
Väggar: 1,2 kg / m2 , två lager

Golv: 1,4 kg / m2 , två lager (1,5 -2 mm)

