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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 
gärna ojämnheter innan primningen.   

Ciporex Block: Täta skarvar, jämna ytan med kakelfix eller murbruk. Prima med 
PerfectPrimer   

Gipsskivor: Spackla, förstärk och slipa skarvar och ojämnheter. (ex. fiberremsa på alla 
skarvar). Prima med PerfectPrimer   

Isolerings skivor: ClayStone kan användas på t ex Lux-element skivor under förutsättning att 
de är monterade enligt anvisningarna 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 med PerfectPrimer    

Klinker eller kakel: Avfetta ytan.  För att undvika markerade fogar efter kaklet, ska först 
fogarna förseglas (t.ex. med en fuktspärr som appliceras med pensel i fogarna) och sen ska 
hela ytan bredd spacklas med t.ex. kakelfix eller ett cement baserat spackel. Prima alltid 
kaklet förre spacklingen med en PerfectPrimer Pro för kakel eller som används vid 
plattsättning på kakel. Finns att köpa i handeln.    

Bänkskivor: Använd t.ex. MDF som underlag eller en gammal laminatbänkskiva Förstärk, 
spackla och slipa alla skarvar. Fasa av alla ytterhörn för ökad hållbarhet. Prima. 
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För 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. 
Bredspackla sedan hela ytan med kakelfix (viktigt med en jämn yta), prima med 
PerfectPrimer, applicera ClayStone 

Alt 2: Använd ett våtrumssystem för målning och behandla väggarna inkl. våtrumsfärgen 
enligt anvisningarna från leverantören. Prima väggarna med PerfectPrimer, applicera 
ClayStone.  

Beredning av putsen 

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. 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.   

 

 

 

 

Bra förberedelse av underlaget lägger grunden för ett perfekt slutresultat. 
Eftersträva en slät och stabil yta. Prima alltid alla ytor innan applicering av 

ClayStone!  

 

Materialåtgång  

Väggar: 1,2 kg/m2, två lager   

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

Viktigt! 

Den medföljande vätskan JES 05 
blandas först med vatten 50/50. 

Proportionerna vid blandningen 
är ca 2 delar pulver/ 1 del vätska 
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Applicering 

Skikt 1:  

Applicera putsen med Perfectino plastverktyg i ett jämt lager på ca 1mm. Korrigera eventuella 
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 mer vätska (JES 05) till en tunnare konsistens (som 
tjock filmjölk) Stryk andra laget tunt med en spackel/glättare, lätt lutad.  

För en slätare finish: Vänta några minuter tills putsen börja ”sätta sig” .Glätta ytan med 
hjälp av putsverktyget i olika riktningar. 

Tips: För att underlätta appliceringen av andra laget på väggar använd en liten lackroller. 
Stryk sedan med hjälp av putsverktyget. 

 

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 2 eller 3 lager Perfect Soap med en trasa till ytan är mättad.  Låt torka mellan 
varje skikt (minst 20 min.) Ytan blir smutsavvisande och kan andas. Alt 2: Använd TraeLyx i 
2 lager. 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 eller 3 lager PerfectSoap. Låt torka.  Applicera 
2 tunna skikt av PerfectWax med en trasa i cirkelrörelser. Alt 2: TraeLyx + PerfectWax. Den 
ytbehandlingen används mest för badrum. 

Glansig yta           

Alt 1: Perfect Soap + PerfectWax. Slipa lätt 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. 

 



 4 

 

Golv 

Matt yta (Lack) 

Använd TraeLyx 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 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.  

Badrum 

Väggar i dusch   

1 - Applicera 3 lager med TraeLyx med en tunn filtroller enligt anvisningarna. Ytan blir hel 
matt och färgen ändras inte utseende. 

2 - Behandlingen kan kompletteras med PerfectWax för en blankare yta om man vill att 
vattnet lättare ska rinna av i t.ex. duschdelen. 

Köksbänkskivor 

Alt 1: Matt yta (Lack): Behandla bänkskivan 3 ggr med TraeLyx med en lackroller. Följ 
anvisningarna för TraeLyx. Behandlingen blir helt osynlig. 

Alt 2: Sidenmatt finish (Olja): Behandla 2 ggr bänkskivan med hårdvaxoljan Rubio 
Monocoat Oil Plus 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.  
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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. 

Putsen ska torka 24 timmar innan ytan används och innan t.ex. flyttning av möbler.    

Rengöring av verktyg 

Penslar och övriga verktyg rengörs genast efter användning med vatten. 

Underhåll 

Den färdiga ytan behöver inget särskilt underhåll. Undvik att använda starka 
rengöringsmedel. Använd gärna vår olivsåpa Perfect Soap. Fläckar torkas med fuktig trasa 
och tvättas med såpvatten.    

Hållbarhet och förvaring av blandad puts 

Perfectino ClayStone är hållbart flera dagar för användning i en väl tillsluten hink.  Tillsätt 
ev. lite vätska och blanda.   

 

 

Tips för pigmenteringen för ”betong look” 

Ljusgrå: 0,5 % till 1,0 % Svart pigment ”Noir Corbeau” 
Mellan grå: 1,5 % till 3 % Noir Corbeau 

Mörk grå: 5 % Noir Corbeau 
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För vidare information kontakta vår tekniska support 018 - 444 20 80 




