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Färg och puts i ett: vackert och ekologiskt

Tierrafino Finish är färgad lerputs/färg för innerväggar i hemmet, arbetsplatsen eller 
offentliga miljöer. Väggar med Tierrafino Finish är inte bara vackra utan också vilsamma för 
ögat. 
Tierrafino Finish lerputs är ett 100 % naturligt material bestående av lera och färgad sand 
som utvinns ur stenbrott runt om i Europa och som ger dess harmoniska färger och dess 
livfulla, naturliga karaktär. Materialet innehåller inga gifter och är fritt från kemikalier och 
tillsatta pigment.
Karakteriseras även av sin utmärkta vidhäftning, hållbarhet och färgens renhet. Tierrafino 
Finish är inte brandfarligt.

Tierrafino Finish finns i 8 färger.

Tierrafino Finish är lämpligt på de flesta underlag som t.ex. betong, kalkputs, cement och 
gipsskivor.

Lera
Lera kännetecknas av ett antal speciella egenskaper som skapar ett mycket trevligt och

hälsosamt inomhusklimat. Den ger en yta som andas och reglerar både fukt och temperatur.

Vid fuktigt väder absorberar den fukten vilket gör rummet behagligare att vistas i. När vädret

blir torrare släpper den ut fukten i rummet vilket bidrar till att förbättra luftkvaliteten.

Lera är ett värmereglerande material. Väggarna blir svala på sommaren och varma på

vintern. Ju mer lera som används i ett rum, desto positivare effekter.



Finish

Bruksanvisning och tekniska data

Verktyg
Färgblandare, stålspackel, plastspackel, svamp

Förberedning av underlaget 
En påse Tierrafino Finish (25 kg) blandas med 4-6 L vatten. Rör om tills en 
jämn pasta uppnås. Tierrafino Finish kan appliceras direkt efter blandning, 
men genom att låta den våta leran stå i hinken under en dag, kommer putsen 
vara lite lättare att arbeta med. Efter att ha blandat leran med halm och 
vatten, bör blandningen tillämpas inom en vecka. 

Den lägsta temperatur för applicering av Tierrafino Finish är 5 grader C.

Förbehandling av underlaget

Behandla släta underlag med Tierrafino Contact och mycket absorberande underlag med 
Tierrafino Fix. Fukta absorberande underlag med vatten innan du applicerar lerputsen för att 
få tid att arbeta beta med putsen i ett lagom tempo. Om väggen har behandlats med 
Tierrafino Contact bör man inte fukta väggen innan appliceringen av lerputsen.
Yttre hörn kan förstärkas med jute eller glasfibernät. Undvik tjock puts på yttre hörn.

Applicering
Tierrafino Finish appliceras med stålspackel eller sprutas med färgspruta till 
en tjocklek på 2-4 mm. 

Arbetsmetod 1: sträv yta
Efter att Tierrafino Finish har satt sig något och det yttre lagret på 1 mm 
fortfarande är fuktigt, torkas ytan med en fuktig svamp. Genom att gnugga 
väggen i cirkulära rörelser tas materialet bort där det är för mycket och fyller 
på där det saknas i kringliggande områden. Gnugga hela väggen med inte 
alltför mycket kraft. Pressar man för hårt kan man göra märken i ytan.

Genom att upprepa gnuggandet med en svamp blir väggen finare i strukturen och fler och 
fler små hål täpps till. 

Låt väggen torka.



Arbetsmetod 2: slät yta 
Efter Tierrafino Finish har satt sig något och det yttre lagret på 1 mm 
fortfarande är fuktigt, torkas ytan med en fuktig svamp. Genom att 
gnugga väggen i cirkulära rörelser tas materialet bort där det är för 
mycket och fyller på där det saknas i kringliggande områden. Gnugga 
hela väggen med inte alltför mycket kraft. Pressar man för hårt kan 
man göra märken i ytan.

Efter att vattenglansen har försvunnit från ytan ska ytskiktet glättas och 
poleras med en plast spackel. En murarslev av metall kan lämna fläckar 
från oxidationen. När man trycker för hårt med plastspackeln på en 
alltför våt puts, kan små eller större luftbubblor bildas bakom putsen. 
Punktera dessa bubblor med en nål och tryck tillbaks putsen mot 
underlaget från alla vinklar i riktning mot punkteringen. Fyll i själva 
punkteringen om det behövs.

Låt väggen torka.

Slutfinish 
När putsen har torkat en stund, men inte helt och då hela ytan 
fortfarande är jämnt fuktig torkas väggen ännu en gång med en fuktig 
svamp. Till sist borstas väggen av med en borste exempelvis en 
tapetborste. Detta är nödvändigt för att få fram glansen av sand och en 
dammfri yta. Om man borstar för tidigt kan repmärken bildas i den 
fortfarande mjuka putsen. Om det sker för sent. Kan du lösa problemet 
genom att väta väggen med en sprayflaska innan man borstar den. För 
att få en avtorkningsbar yta bör man borsta intensivt, är man för försiktig 
blir ytan inte lika tålig.
Ett annat sätt att efterbehandla ytan är att gnida väggen i cirklar med handflatan, innan 
putsen styvnat.

Förstärkning med Tierrafino Fix

Blanda 1 liter Tierrafino Fix med 4 liter vatten, rör om väl. Tillsätt 25 kg Tierrafino Finish till 
blandningen och rör om väl tills en bredbar pasta uppnås. Tillämpa denna blandning på vägg 
eller tak som beskrivs ovan om applicering av lerputs.

Efter applicering 

1. Blanda 1 del Tierrafino Fix med 4 delar vatten, rör om väl i en hink. Applicera 
Tierrafino Finish som beskrivs ovan. Efter att putsen styvnat, svampa lerputsen med 
en blandning av Fix och vatten. Efter denna behandling, applicera Tierrafino Finish 
som nämns tidigare.

2.
Efter Tierrafino Finish applicerats kan Tierrafino Fix kan användas på följande sätt: 
Blanda 1 del Tierrafino Fix med 4 delar varmt vatten, spraya regelbundet vatten på 



den färdiga lerputsen för att hålla hela ytan fuktig. Färgen på lerputsen måste vara 
mörk. Mätta inte putsen med vatten, använd endast så mycket vatten att bara färgen 
ändras. När putsen är fuktigt, applicera en blandning av vatten och Fix med en svamp 
med mycket lätta cirkelrörelser. Nu borstas putsen enligt tidigare beskrivning.

Obs: Det andra sättet att tillämpa Tierrafino Fix anses mest effektivt och enkel tillämpning.

Specialeffekter
Tierrafino Finish färger kan blandas med varandra.

Tierrafino Finish lerputs kan även blandas med grovkornig sand (högst 15 %). Detta ger 
möjlighet att tillämpa tjockare lager (upp till 10 mm). De olika typer av sand som kan 
användas i kombination med Tierrafino Finish är: Mother of Pearl, Nero Ebano, Runkel Red 
sand, Natural Black glass, Yellow Sienna sand. Fibrer som också kan användas är t.ex. 
halm. Dessa exempel kan skapa olika typer av specialeffekter. 

Materialåtgång
Sträv yta : 2mm skikt – 3,5 kg / m2
Slät yta : 3mm skikt – 5 kg / m2
En säck med 25 kg Tierrafino Finish lerputs räcker till ca.
- 5 m2 jämn yta
- 7 m2 grov yta

Avfallshantering
Tierrafino Finish färgrester kan kastas i komposten/trädgårdsland eftersom det är en ren 
naturprodukt 

Säkerhetsföreskrifter
Inga

Lagring/hållbarhet
Tierrafino Finish har tillslutet obegränsad hållbarhet.

 När Tierrafino Finish blandats med halm, bör det användas inom några dagar. 


