
Omschrijving Tpaint is een decoratieve en 100% natuurlijke leem-structuurverf voor wanden en plafonds in het 

interieur. Tpaint wordt aangebracht met een kwast of roller. Tpaint is damp open en en heeft daar-

door een goede vochtregulerende werking. Tpaint is anti statisch. Tpaint is een innovatieve product

omdat niet alleen de structuur maar ook de kleur en glans van de individuele zandkorrels te zien is.

Kleuren

Eigenschappen Tierrafino Tpaint heeft een aarde-geur bij verwerking, na droging is het geurloos.  De verf kan zo 

goed als druipvrij verwerkt worden in verband met haar pasteusiteit.  Verwerk niet in gebieden 

waar direct contact met water plaatsvindt. Tpaint verkort nagalmen van geluid. Tpaint is kleurecht.

Ondergronden Constant droog, absorberend en vrij van stof en vet. Behandel zeer gladde en bont gekleurde 

ondergronden met Tierrafino contact fine, een fijnkorrelige voorstrijk. MDF, gelakt hout, masoniet,   

plastic en Tadelakt zijn voorbeelden van gladde ondergronden en dienen te worden voorbehandeld  

met contact fine. Omdat Tpaint een dunne laag is blijft de structuur van de ondergrond zichtbaar. Om  

een gladde en goede ondergrond te creëeren brengt u eerst Tierrafino Kalk of Tierrafino Base aan. 

Omstandigheden

Mengen Voeg al roerend 2 kg Tpaint toe aan 1 liter lauw water tot er een een homogene verf ontstaat. 

Laat 10 minuten rusten en roer nog eens goed door, voeg water toe indien gewenst.

Verwerking Tpaint wordt aangebracht met kwast of roller. Om de structuur te verfijnen strijkt u na enkele 

minuten het oppervlak nog eens na. Creëer de gewenste structuur en laat drogen. Om een

schuurwerk te maken brengt u een 2de laag Tpaint aan en shuurt deze na enig aanstijven 

met een spons. Tpaint is gemakkelijk te gebruiken bij sjabloneertechnieken. Gebruik een goede 

kwaliteit schilderstape op ondergronden en op uitgedroogde Tpaint.

Afwerking Neem na droging de wand voorzichtig af met een vochtige spons. Dit laat de kleur van de 

individuele zandkorrels zien. Veeg de muur nu af met een zachte kwast of stoffer. Dit laat de 

glans van het zand zien. Herhaal indien nodig. Breng Tierrafino wax aan om Tpaint te 

beschermen op intensief belaste oppervlakken.

Extra kleuren Meng droge pigmenten met droge Tpaint alvorens te mengen met water.

Verbruik Ca. 0,7 kg/m² per laag. In de meeste gevallen is één laag voldoende. Het verbruik ligt hoger

op grove ondergronden.

Droogtijd Onder normale omstandigheden (+20ºC en 60% luchtvochtigheid), is Tpaint is droog tussen 

2 - 6 uur. Na 10 dagen uitgehard.

eenvoudig uit te breiden door menging met Tierrafino pigment of andere pigmenten.

De temperatuur van de lucht en de ondergrond moeten minstens +5ºC zijn.
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8 standaard kleuren kunnen onderling gemengd worden: Dover wit, Delphi wit, Romeins oker, 

Nassau oranje, Djenné rood, Ayers Rock, Iquitos groen en Gomera grijs. Het kleurenpallet is 
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Verdunner Water.

Houdbaarheid Tierrafino Tpaint in droge toestand is onbeperkt houdbaar.  Eenmaal gemengd met water

dient Tpaint binnen een week te worden verwerkt.

Samenstelling Zand, klei en zetmeel. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen 

ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur. 

Veiligheid Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen. Bij verhoogd risico (plafonds) een veilgheidsbril dragen.

Bewaaradvies Droog en koel.

Verpakkingen 6 kg & 12,5 kg emmers.

Ondergronden Ondergrond Hechtvermogen Dekkracht Advies contact fine
overzicht Gipsplaat **** ****

Gipsplaat + verse gipspleister **** **
Verse kalkpleister **** ***
Beton (glad oppervlak) ***** ****
Aquapanel Knauf ***** ****
Fermacell ***** **
YTONG ***** ***
Baksteen *** ***
Masoniet * *** Opschuren x
MDF *** *** Opschuren x
Gelakt hout * ** Opschuren x
Ongeschaafd hout ***** ***
Triplex ***** ***
Leemfinish **** ***
Basisleem **** ***
Leembouwplaat **** * x
Rode basisleem **** **
Tadelakt ** ** Opschuren x
Plastic * * Opschuren x
Metaal * * Opschuren x
Karton **** ***
Latex *** ***
Behang *** *** x
Verklaring van de waarden van hechting- en dekkingsvermogen
* Zeer slecht 3-4 lagen Tierrafino Tpaint
** Slecht 3 lagen Tierrafino Tpaint   
*** Normaal 2 lagen Tierrafino Tpaint   
**** Goed 1-2 lagen Tierrafino Tpaint
***** Zeer goed 1-2 lagen Tierrafino Tpaint

Deze waarden behoren tot onbehandelde ondergronden. Na voorstrijken met Tierrafino contact 

hebben alle ondergronden ongeveer het zelfde hecht-**** en dekvermogen****.
Vervolg op de volgende pagina.

Pagina 2/3

DATUM: 03/12/2008
TECHNISCH MERKBLAD

Tierrafino BV - Archangelkade 23 1013 BE - Amsterdam - The Netherlands - www.tierrafino.nl



Ondergronden Vervolg van de vorige pagina.

Overzicht Houdt rekening met evt. kontrast tussen donker en licht in de ondergrond en het contrast tussen de 

ondergrond en de kleur van de aan te brengen Tpaint. Een donkere ondergrond benodigt meer 

lagen Dover-wit en een lichte ondergrond benodigt meer lagen Gomera-grijs om een goed dekkend

resultaat te bereiken.

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Leembouw Nederland aanvaardt echter  

geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de 

geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de produktinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.
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