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CLAYFINISH
ALGEMEEN
OMSCHRIJVING

Clayfinish is een gekleurde decoratieve afwerkpleister op basis van klei als bindmiddel.
Clayfinish is een natuurzuiver product, het bevat geen synthetische bestanddelen. Alle
ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong en zijn absoluut onschadelijk voor mens en
milieu. Clayfinish is een uitermate verfijnde afwerkpleister waarop je niet uitgekeken
geraakt. Een ruimte die afgewerkt is met Clayfinish heeft een geraffineerde, natuurlijke en
rustgevende uitstraling. De licht gekorrelde structuur van het oppervlak, de glinsteringen
van de marmerkorrels, de verschillende kleuren zandkorrels en de subtiele textuur zorgen
voor een levendig oppervlak dat onder invloed van lichtinval constant verandert.
Clayfinish is verkrijgbaar in poedervorm,in de massa gekleurd in een 50tal basiskleuren, of
ongekleurd, verpakt in papieren zakken van 25 kg.

SAMENSTELLING

Witte gietklei, gewassen zand, marmermeel, fijne granulaten,cellulose.

VERPAKKING

Zakken van 25 kg, onbeperkt houdbaar bij droge stockage

VERBRUIK

2 à 3 KG per M2 afhankelijk van ondergrond. en laagdikte

ONDERGROND
SPECIFICATIES

Dient egaal zuigend, stabiel, vetvrij, droog, vlak, proper en vrij van zouten te zijn.

- Reversibel: CLAYFINISH droogt niet chemisch, enkel door verdamping van water, en
kan na droging herwerkt worden door eenvoudig terug nat te maken. Beschadigingen
kunnen eenvoudig hersteld worden.

- Aangenaam en gezond binnenklimaat: CLAYFINSH is dampopen, vochtregulerend,
warmte-accumulerend, antistatisch en akoestisch dempend

VERWERKING
GEREEDSCHAP

MENGEN

-

MENGKUIP VAN MIN 20 LITER
TRUWEEL EN PLAKSPAAN, VLINDER OF VLIER
SPONSBORD, GEWONE HANDSPONS EN HANDVEGER OF BLOKBORSTEL
STAAFMIXER

ONGEKLEURDE CLAYFINISH MET PIGMENTZAKJES
-pigment oplossen in 7,5 liter water in de mengkuip, goed roeren en 10 minuten laten
staan.
-volledige zak van 25 kg witte clayfinish toevoegen en mengen met de staafmixer tot er
een homogene gekleurde massa ontstaat. Minimum 15 minuten laten rusten en nogmaals
kort mengen, eventueel wat water

toevoegen om een goede verwerkbare massa te

bekomen.
GEKLEURDE CLAYFINISH
-zak van 25 kg mechanisch mengen met ongeveer 7,5 liter water tot er een homogene
massa ontstaat
-minimum 15 minuten laten rusten en nogmaals kort mengen, eventueel wat water of extra
product aan toe voegen om een goede verwerkbare massa te bekomen.

CLAYFINSH blijft na menging onbeperkt houdbaar in afgesloten
recipient.
CLAYFINISH WORDT IN 3 ARBEIDSGANGEN AANGEBRACHT EN AFGEWERKT:
AANBRENGEN, OPSPONSEN, EN VEEGVAST AFWERKEN

AANBRENGEN

Met een roestvrij stalen plakspaan op gelijkmatige dikte van 3 à 4 mm aanbrengen, en
uitvlakken met een vlier.
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OPSPONSEN
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Gebeurt na gedeeltelijke droging: De aangebrachte pleister is ‘lederhard’, het blinkt niet
meer maar is nog niet bleker, droog geworden.
Op goed en gelijkmatig zuigende ondergronden, zoals bv. basisleem kan je al na een paar
uren sponsen.
Met een vochtige sponsbord onder lichte druk schuren in cirkelvormige bewegingen.
Sponsbord regelmatig spoelen met proper water.
Door het sponsen kan je de aanzetten van de plakspaan wegwerken en maak je een
compacter geheel door de zand- en marmerkorreltjes te ordenen en dichter bij elkaar te
brengen.

VEEGVAST AFWERKEN

Gebeurt na volledige droging: De opgesponsde CLAYFINISH is bleker geworden en
uniform van kleur.
Met een gewone vochtige spons, of met een plantenspuit terug bevochtigen, wrijven in
cirkelvormige bewegingen, en afnemen met een kokosveger.

MILEUASPECTEN
ALGEMEEN

CLAYFINISH bevat voor 100% natuurzuivere grondstoffen

OPMERKINGEN
- gereedschappen kunnen eenvoudig met water gereinigd worden
- overschot kan terug gebruikt of gecomposteerd worden
- gebruik hechtprimer op silicaatbasis
- Deze technische fiche dient als richtlijn en STUC&STAFF aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor directe of ondirecte schade die zou kunnen optreden bij het
gebruik van de geboden informatie
- Deze technische fiche vervangt alle vorige uitgaven
-Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor
de ogen.

STUC&STAFF : Rootputstraat 10, 8501 Bissegem

