
Leggeanvisning Claystone™ 
 
Hvordan påføre Claystone:  
 
Oppbygging baderom: På stendere monteres OSB/RUPANEL/KRYSSFINER deretter 
våtromsplater som f.eks. Wedi/Tetti el. lign.  
 
OBS! Underlaget skal alltid forbehandles etter gjeldende regler for våtrom, dvs. med et 
godkjent vanntett membransystem før påføring.  
 
Forarbeid bad: 

- Påfør en godkjent membran for våtrom. 
- Jevn ut hele overflaten med flislim/fiberpuss og fibernett. 
- Prime med PrimerPro. 

 
Claystone kan også legges rett på eksisterende gips som er malt, husk å prime først.  
 
Claystone er en hvit pulverblanding av kalk+leire som blandes med vann og en flytende 
polymer (JES 05/10). Spe først JES med samme mengde vann.  
Bland det tørre pulveret med pigment i en bøtte. Bruk en annen bøtte og hell litt av den 
medfølgende væsken (JES 05/10) i bunnen før du tilsetter det blandete pulveret.  
 
Tilsett væsken, litt om gangen og bland pulveret til en tykk pasta ved hjelp av en elektrisk 
blander. Ca. 3 deler ferdigblandet Claystone til 1 del væske.  
 
La det stå i ca. 15 minutter og rør kraftig rundt i 2 minutter. Pussen er klar til bruk. 
 
Obs! Gjør en test på liknende underlag eller et sted som ikke blir synlig for å kontrollere at 
farge og sluttresultat.  
 
Egnede underlag: 
Claystone kan legges på de fleste underlag som tre, metall, betong, porselen mm.  
Claystone vil ikke tåle sprekker i underlaget.  
Noen eksempler på egnet underlag og forbehandling: 
Flytstøp/betong: Benytt en fiberarmert flytstøp/betong. Sparkle hull, fjerne eventuelle 
ujevnheter. Fjern alt støv fra overflaten ved å støvsuge.  
MDF plater: Sparkle, forsterk og forsegle alle skjøter med for eksempel fiberremser og 
våtromslim. Sparkle over med flislim/sparkel for jevn overflate. Påfør våtromslim for lik 
sugeevne dersom det er ulik materialbruk.  
Ciporex Block: Tett sprekker, jevn ut flaten med fiberarmert flislim eller fiberpuss. Prime 
med Primer Pro.  
Gipsplater: Sparkle, forsterk og slip alle sprekker og ujevnheter. Bruk for eksempel 
fiberremser på alle ujevnheter og påfør våtromslim i skjøter for lik sugeevne. Prime med 
Primer Pro.  



Våtromsplater: Claystone kan brukes på for eksempel Tetti/Wedi/Litex og lign. under 
forutsetning av at de er montert ihht anbefalinger fra produsent. Jevn overflaten ut med en 
sementbasert sparkel, flislim eller fiberpuss. Tykkelse ca 6-8 mm. Prime med Primer Pro. 
Treplater: Avfett overflaten og fjern evt voks. Slip malte eller lakkede overflater. Sparkle og 
slip ujevnheter og sprekker.  Er det sugende materiale, steng dette med våtromslim. Prime 
med Primer Pro. 
Fliser: Avfett overflaten. For å unngå markerte fuger etter flisene, skal først fugene 
forsegles. Dette gjøres for eksempel med en fuktsperre som påføres fugene med pensel. 
Siden skal hele overflaten bredsparkles med flislim eller en fiberpuss + glassfibernetting i ca 
8 mm tykkelse. Press nettingen inn slik at den ligger ca midt i pussen. Prime alltid flisene før 
sparklingen med en primer som brukes til fliselegging.  
 
God og grundig forbehandling av underlaget er nødvendig for et bra sluttresultat! En 
slett og stabil overflate er viktig. 
Viktig! Prime alltid alle overflater med Primer Pro før påføring av Claystone. 
 
Strøk 1: Påfør pussen med en metallsparkel i et jevnt lag på ca 1-1,5 mm. Korriger ev. store 
merker laget av verktøyet. La pussen sette seg til den ikke lenger avgir merker om man 
trykker lett, eller sagt på en annen måte er fingertørr. OBS! Har overflaten begynt å tørke før 
andre strøket er påført kan man fukte lett det første strøket med en sprayflaske.  
 
Strøk 2: Spe den resterende blandingen med litt væske (JES 05/10) til en god del tynnere 
konsistens. Du kan med fordel bruke en lite malerulle til påføring, deretter stryke på med 
sparkelskje. For en slett finish stryk overflaten flere ganger (lett press) ved hjelp av 
sparkelskjeen i ulike rettninger. Når det har fått tørket litt, slik at det er fingertørt bør du gå 
over lett med sparkelskjeen fra ulike retninger med et lett drag, ikke mange ganger på 
samme sted. Dette gjør at porer lukker seg.  
Viktig! Strøk 2 påføres før første strøk er tørt.  
OBS! Skru av ev. varmekabler og varmekilder dagen før arbeidet starter.  
 
Påføring av lakk: Bland lakk etter anvisning på beholder. Våtrom skal påføres 3-4 gode 
strøk. Viktig at dette gjøres meget nøye slik at det blir tett. Blandingsforhold komponent a+b 
meget viktig å følge.  
 
 Nb! Produkter påført for hånd vil kunne avvike fra prøver utstilt i butikk.  

 
 
 


