
    

Lustro               

Tierrafino Lustro är en glansig interiör färg (Stucco Lustro) av lera för väggar och trämaterial.

Bruksanvisning 
  

Verktyg 
Hinkar, penslar, små rollers, plastspackel, tunn plast och svamp. 

Förbehandling av underlaget 
Underlaget måste vara torrt, stabilt, absorberande och fritt från damm och fett. Om det är 

nödvändigt, rengör underlaget med en fettlösande cleaner. Vid mycket släta ytor ruggas ytan upp 

först med slippapper. 

Blandning
Lustro är klar att användas. Om man vill tillämpa tunnare lager kan lite vatten tillsättas för att få 

en djupare effekt. I detta fall måste du lägga på fler skikt för att uppnå ett täckande resultat. 

Applicering 1:a strykningen 

Applicera med en roller, spatel eller pensel. Sprid ut ett tunt lager Lustro, ca 0,2-0,5mm 

väl över ytan Låt Lustro « sätta » sig några minuter för att uppnå god vidhäftning mot 

underlaget. Efter några minuters väntan poleras ytan mjukt med en spatel i plast. Genom 



att trycka olika hårt på mindre och större områden uppnår man en stängd/polerad och 

jämn yta. Görs poleringen för tidigt kan stora delar av stuccon fastna på spateln, detta 

kan ge spår och repor i stuccon. Vänta några minuter tills stuccon har satt sig innan du 

fortsätter arbetet. Ytan är slät efter den första strykningen, men får den korrekta 

stuccoglansen efter andra strykningen. Låt torka.

Applicering 2:a strykningen 

Använd samma tillvägagångssätt som för 1:a strykningen. Polera ytan till önskad glans. För att få 

en mer uttalad glanseffekt och större djup i stuckaturen, kan du stryka på ett tredje lager. Genom 

att polera ytan kommer små partiklar upp till ytan. När Lustro har släppt ifrån sig den största 

delen fukt kan man fortsätta polera med en mycket tunn plastpåse eller en 

polersten som används vid tillämpning av Tadelakt.

Låt Lustro torka helt. Lustros täckande förmåga ses bäst efter torkning. 

Ytterligare behandling 
För mycket exponerade ytor, skydda Lustro med vax eller vattenbaserad 

lack.        

Torktid                                                     
Ytan är torr efter 1-2 timmar beroende på värme och luftfuktighet. Härdad efter ca 2 veckor. 

Underhåll
Tierrafino Lustro kan rengöras med vatten och såpa efter en behandling med vattenresistent vax.

Förtunning
Vatten



Temperatur
Appliceras vid en temperatur över 5° C. 

Sammansättning 
Lera, krita, kalk, kasein, karnaubavax, cellulosa lim, stärkelse, konserveringsmedel, 

antimögelmedel, anti kalk, oxid av titan (endast vita Dover) och vatten. På grund av de naturliga 

jordpigmenten, kan små färgvariationer förekomma mellan olika partier av samma färg. 

Materialåtgång
Ca 0,25 liter / m² per skikt. 

En burk på 5 L Tierrafino Lustro täcker ca 10 m2 om underlaget har en liknande kulör.

0,75 L täcker ca 1,5 m2. 

Den ungefärliga produktionen av en hantverkare är ca 15 m²/dag.

Förpackning
0,75L i plåtburk och 5L i plasthink

Säkerhetsföreskrifter 
Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. 

Lagring/hållbarhet
Bör användas inom 6 veckor efter öppnandet.

Svalt och  frostsäkert. 




