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conluto-savimaali

ominaisuudet /
tuote

hankaus kestävyys

tuote

pakkaus

sävyt

sävytys

menekki

käsittely /
sekoitus

maalaaminen

puhdistus

käsitelyaika

tiedot Diffuusio-avoin, luonnollinen seinä- ja kattopinnoite sisätiloihin kaikille imukykyisille pinnoille.

conluto-savimaali on vesiliukoinen, kasvitärkkelyksellä ja selluloosalla stabiloitu savirakennusmateriaali
korkean peittokyvyn omaaviin, ekologisiin ja hyvillä täyttöominaisuuksilla varustettuihin maalipinnoitteisiin.
Se muodostaa mattapinnan, on erittäin hengittävä ja tukee siten ilmankosteuden säätelyä. Conluto savimaalille
on ominaista luonnollinen ja erittäin kevyt sameus, joka voi vaihdella käsittelyn mukaan.

Oikein käsiteltynä conluto-savimaaleilla saavutetaan erinomainen kulutuskestävyys.
Kuivahankaus on alle 0,03 g. Vesiliukoisuudesta johtuen saviohutpinnoitteet luokitellaan yleensä
märkähankausluokkaan 5 DIN EN 13300 mukaan, ellei toisin mainita. 

Laadukas, valkoinen savi tai värillinen savi, marmorijauhe, selluloosa ja kasvitärkkelys. savi antaa värin. 
Pigmenttiä ultramariinisinistä lisätään vain väreihin Herculanum, kastesininen, savisininen, palomanharmaa ja 
kuori.

Pakattu kuiva jauheena 5 kg:n muoviämpäriin.
Joitakin savimaaleja on saatavana myös 10 kg:n muoviämpärissä.

conluto-savimaali on saatavana 36 luonnollisessa sävyssä, katso savivärit conluton värikartasta. 
On tärkeää varmistaa, että käsiteltäville pinnoille käytetään vain saman eränumeron omaavia tuotteita.

Kaikki conluto-värit voidaan sekoittaa keskenään. Saviväriä on myös mahdollista sävyttää pigmenteillä
(jopa 8 % lisäys). Tätä varten pigmentit sekoitetaan suoraan sekoitusveteen ennen maalin sekoittamista
tai sävytystä varten lietetään pieneen määrään vettä ja sekoitetaan valmiiseen savimaaliin.

Alustan imukyvystä riippuen 70-140 g jauhemaalia/ m².

Ensin kaadetaan puhdas vesi tyhjään, puhtaaseen astiaan. Kuivajauhe lisätään vähitellen sekoittaen.
Seosta on sekoitettava hyvin vähintään 2 minuuttia (pora sekoittimella / vispilällä), kunnes saadaan
tasainen, levitettävä koostumus. Noin 30 minuutin turpoamisajan ja uudelleen sekoittamisen jälkeen
maalia voidaan käyttää. Jos koostumus on liian paksu, voidaan tarvittaessa lisätä vettä.

Käsiteltäessä telalla: noin 1100 ml-1200 ml/kg maalijauhetta.
Käsiteltäessä siveltimellä: noin 1100 ml-1300 ml / kg maalijauhetta.
Ruiskumaalauksessa vettä lisätään useimmissa ilmattomissa laitteissa noin 1,5-1,8 l/kg
maalijauhetta.

Lisättävän veden tarkka määrä tulee aina määrittää paikan päällä. Conluto-savimaalit koostuvat
erilaisista savesta, joilla on erilainen vedenimukyky, joten veden lisäys voi vaihdella värisävyn ja erän
mukaan.

conluto-savimaalia voidaan levittää kaikille vakaille alustoille. Alustan tulee olla kuiva, puhdas, kiinteä,
riittävän imukykyinen, vapaa kalvoa muodostavista ja tunkeutuvista aineista ja pölystä. Tuoreet kalkki- ja
sementtilaastipinnat tulee kovettaa hyvin (vähintään 30 päivää) tai neutraloida sopivalla aineella (fluatilla)
ennen maalausta. Sileiden ja vähemmän imukykyisten pintojen (esim. tapettien) tarttuvuus ja vetolujuus
tulee tarkistaa. Vanha maali tai tapetti, johon ei tartu, on poistettava. Ennen maalausta pinta pohjustetaan
kaseiinipohjusteellamme (tuotenro 00.990.5) teknisen tiedotteen mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa
on luotava riittävän suuret testialueet.

Savimaali voidaan telata, sivellä tai ruiskuttaa. Levitetään ohuesti ja tasaisesti. Hyvä ruiskutuskuvio saavutetaan
ilmattomilla laitteilla, joissa on seula ja suuttimet koossa PAA 523 - PAA 625. Kuten lähes kaikissa puhtaasti luon-
nollisissa mineraalimaaleissa, läpinäkymättömään työtulokseen tarvitaan yleensä 2 kerrosta. Hieno ja tasainen 
pinta saadaan levittämällä telalla tai ruiskulla. Maalaus siveltimellä luo kevyen siveltimen jättämän rakenteen.

Päälle maalaus n. 6-12 tunnin kuluttua huoneen lämpötilasta ja kosteudesta riippuen. Kuivumisaika pitenee
kosteuden kasvaessa ja/tai lämpötilan laskiessa. Kuivuminen tapahtuu yksinomaan veden haitumisen kautta, 
minkä vuoksi kuivumisen aikana on tärkeää tuulettaa hyvin (vältä vetoa) ja varmistaa riittävä, lämpötilaohjattu 
ilmanvaihto.

Värivaikutelma johtuu levitystyypistä, värin yhtenäisyydestä, maalauskertojen määrästä ja alustan rakenteista. 
Tulevissa remonteissa conluto-savimaali voidaan maalata uudelleen lähes loputtomiin conluto-savimaalilla. 
Lisätietoa löydät laskentataulukostamme 6.1.

Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen.

Sekoitettu savimaali voidaan peittää ja säilyttää viileässä vähintään 24 tuntia.
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conluto-Savimaali

turvallisuusohjeet /
hävittäminen

ilmoitus

varastointi Sekoittamaton savimaali säilyy vähintään 3 vuotta, jos sitä säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa.

Biologisesta hajoavuudesta huolimatta maalijäämiä ei saa päästää jäteveteen. 
Myrkyttömät maalit tulee myös säilyttää poissa lasten ulottuvilta. 
Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin.
Anna maalijäännösten kuivua ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. (sekajäte)

Savi on luonnollinen raaka-aine ja se on alttiina vaihteluille, mikä voi aiheuttaa väripoikkeamia.

Lisätietoa suunnittelusta ja käsittelystä löydät laskentataulukosta 6.1.  www.conluto.de

Tämä esite vastaa aikaisempaa kokemustamme. Tietojen tarkoituksena on tarjota teknistä apua jälleenmyyjille ja käyttäjille. Tämä 
ei oikeuta oikeudellista vaatimusta, eikä se johda mihinkään velvoitteeseen tai vastuuseen. Ne eivät korvaa tuotteen ja alustan 
sopivuuden tarkistamista, joka käyttäjän on tehtävä kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämä tietolomake menettää voimassao-
lonsa uuden painoksen tai tuotteen muutoksen yhteydessä.
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