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Tierrafino T -paint tekstuurimaali    
 

 

Tuotekuvaus Tierrafino T-paint tekstuurimaali on luonnon raaka-aineista valmis-

tettu maali sisäseinille ja -katoille.  Se levitetään siveltimellä tai te-

lalla. Se soveltuu hengittäville alustoille, tasaa kosteutta ja on an-

tistaattinen. T-paintiin voidaan lisätä kimalteita ja erikoishiekkoja 

elävöittämään pintaa. 

 

Värit Kahdeksan perusväriä: Dover valkoinen, Delphi valkoinen, Ro-

man okra, Nassau oranssi, Djenné punainen, Ayers Rock punai-

nen, Iquitos vihreä ja Gomera harmaa. Kaikkia värejä voidaan 

sekoittaa keskenään. Tekstuurimaali on mahdollista pigmentoida 

myös erikoisväreihin Tierrafino tai muilla pigmenteillä.  

 

Ominaisuudet Tierrafino T-paint tekstuurimaalissa tuntuu maa-aineksen tuoksu. 

Se on sakeata eikä valu. Sitä ei tule levittää pinnoille, jotka ovat 

alttiina vedelle. T-paint vähentää kaikua karkean rakenteensa 

ansiosta. Maali on värinpitävä. 

 

Alustat  Alustan tulee olla kuiva, imukykyinen, pölytön ja rasvaton. Käsitte-

le sileät ja moniväriset Tierrafino contact fine pohjustusaineella. 

MDF -levyt, lakatut pinnat, kovalevyt, muovi ja tadelakt käsitel-

lään myös contact finella. Koska maalipinta on ohut, alustan ra-

kenne jää näkyville. Tasainen ja valmis alusta maalille syntyy Tier-

rafino Kalk ja Base laasteista. 

 

Käyttöolosuhteet Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla ainakin +5°C. 

 

Sekoitus Lisää 2 kg T-paintia 1 litraan haaleata vettä koko ajan sekoittaen 

kunnes maali on paksua. Anna maalin asettua 10 minuuttia, se-

koita uudestaan ja lisää tarvittaessa vettä. 

 

Käyttö Tierrrafino T -paint levitetään telalla tai siveltimellä. Pinnan raken-

ne paranee mikäli se telataan tai sivellään varovasti uudestaan. 

Tee haluamasi rakenne pinnalle ja anna sen kuivua. Mikäli haluat 

tehdä hienon karkean laastipinnan levitä toinen kerros maalia ja 

hankaa se sienellä hetken asetuttuaan. T-paint soveltuu kuvio- ja 

sabloonamaalaukseen. Käytä hyvää maalarinteippiä kuivalle 

maalatulle pinnalle. 

 

Viimeistely Kun pinta on kuiva, pyyhi se huolellisesti kostealla sienellä. Tällöin 

nousevat esiin hiekan värit. Harjaa sen jälkeen pinta nopeasti kä-

sin esim. tapettiharjalla. Se antaa kiiltoa hiekalle. Toista tarvittaes-

sa. Käytä Tierrafino wax suojavahaa suojaksi vedelle ja lialle. 
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Lisävärit  Liota kuivaa pigmenttiä vedessä 24 tuntia ennen sen sekoittamis-

ta T-paintiin. 

 

Menekki Noin 1 kg/m² kerrosta kohti. Useimmiten 1 kerros riittää. Menekki 

voi olla suurempi, mikäli alusta on erityisen imukykyinen. 

 

Kuivumisaika Normaaleissa olosuhteissa (+20°C ja 60° ilmankosteus) T -paint 

kuivuu 2–6 tunnissa. Kovettuu 10 päivässä.  

 

Ohennusaine Vesi. 

 

Käyttöaika Veteen sekoitettu massa säilyy viikon.  

 

Koostumus Savi, hiekka, tärkkelys. Luonnon pigmenteistä johtuen voi eri erien 

välillä olla eroja värisävyissä. 

  

Työturvallisuus Vältä kosketusta silmien tai limakalvojen kanssa. Kattoon levitet-

täessä suojaa silmät turvalaseilla.  

 

Säilytys  Kuivassa ja viileässä, suojattava jäätymiseltä.  

 

Pakkaukset 1 kg, 6 kg ja 12,5 kg astiat. 

 

Alustat Katso taulukko sivulla 3.  

 

Valmistaja Tierrafino B.V.  

 

Maahantuoja Decos Oy, Lyhtytie 13, 00750 Helsinki 

 

 
 

 

 

 

 

 

Huomautus Vaikka tämä tuotekuvaus on koottu äärimmäisen huolellisesti,  

Tierrafino ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, 

mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta. 
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Alusta Kiinnittyvyys Peittokyky Ohjeita 
Contact fine 

pohjustusaine 

Levypinnat, kipsilevyt **** ****  x 

Kipsitasoitetut levypinnat **** **  x 

Uusi kalkkilaasti **** ***  x 

Betoni, sileä ***** ****  x 

Aquapanel  ***** ****  x 

Fermacell, kuitukipsilevyt ***** **  x 

Siporex  ***** ***  x 

Tiili *** ***  x 

Kovalevyt * *** Hionta x 

MDF *** *** Hionta x 

Lakattu puu * ** Hionta x 

Käsittelemätön puu ***** ***  x 

Vaneri, Triplex ***** ***  x 

Sisustuslaasti (savi) **** ***   

Base muotoilulaasti (savi) **** ***   

Savilevyt **** *  x 

Punainen Base-muotoilulaasti **** **   

Tadelakt ** ** Hionta x 

Muovi * * Hionta x 

Metalli * * Hionta x 

Kartonki, pahvi **** ***  x 

Lateksi *** ***  x 

Tapetti *** ***  x 

 
Kiinnittyvyyden ja peittokapasiteetin luokat 

* Erittäin huono 3-4 kerrosta T paint maalia 

** Huono 3 kerrosta T paint maalia 

*** Normaali 2 kerrosta T paint maalia 

**** Hyvä 1-2 kerrosta T paint maalia 

***** Erittäin hyvä 1-2 kerrosta T paint maalia 

 

Kaikki arvot koskevat käsittelemättömiä alustoja. Tierrafino Contact Fine pohjustusaineella käsitellyt pinnat 

nousevat luokkaan **** kiinnittyvyyden ja peittokapasiteetin osalta. Huomioi alustan väri. Tummat pinnat 

vaativat enemmän valkoista maalia. Vaalea alusta vaatii enemmän Gomeran harmaata kuin tumma 

alusta. 


