GEKOLAKT

Gekolakt on traditsioonilisest Maroko tadelaktist inspireeritud lubi viimistluskrohv, mille
valmistamiseks on kasutatud piirkondlikke looduslikke materjale. Vetthülgava pinna saavutamiseks
tihendatakse lubikrohvi pinda spetsiaalse poleerimiskiviga ning töödeldakse oliiviõliseebiga.
OMADUSED
Kuivsegu
Lõhnatu
Seebiga töödeldud pind on vetthülgav
Kunstlike lisaaineteta
Mineraalse koostisega
Loodusliku valge värviga
KOOSTIS
Looduslik õhklubi, savi, marmorliiv, lubjakiviliiv, kvartsliiv, tselluloos.
TOONIMINE
Gekolakti valget värvi saab toonida, lisades kuni 10% pigmenti, soovituslikult looduslikku. Pigment on
soovitatav eelnevalt segada vähese koguse veega.
ALUSPINNA ETTEVALMISTUS
Aluspind peab olema tugev, ühtlaselt imav, puhas tolmust, lahtistest osakestest, konarustest ja
määrdeainetest (rasvad, värvid jne). Õhu- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 5°C. Gekolakti
aluspinnaks sobivad karedalt viimistletud lubi- ja lubitsementkrohvid. Enne krohvimist tuleb pinnad
korralikult niisutada, suure imavuse korral on soovitatav seda teha juba eelmisel päeval. Niisuta
küllastumiseni, kuni käega pinda katsudes jääb käsi kuivaks, kui käsi jääb märjaks, on niiskus veel pinna
peal.
SEGU ETTEVALMISTUS
1kg segule lisa 300ml puhast külma vett, sõltuvalt aluspinna imavusest. Sega põhjalikult, kuni saad ühtlase
konsistentsiga massi. Lase seista kaetud anumas vähemalt üks tund, veel parem ööpäev kuni nädal (pikema
seismise korral kata segu õhukese veekihi ja plastikuga). Enne kasutamist sega segu uuesti korralikult läbi.
TÖÖRIISTAD
Veneetsia või Jaapani kellu, metall-liip, pehmest plastist pahtlilabidas, poleerimiskivi.
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GEKOLAKT

GEKOLAKTI PAIGALDUS
Kanna metallist kelluga esimene kiht segu ettevalmistatud ja küllastumiseni niisutatud aluspinnale 1mm
paksuselt. Suru segu kelluga tugevalt aluspinna struktuuri sisse. Lase kihil taheneda ja matiks muutuda, kuni
niiskus on läinud pinna sisse, pind ei läigi ega määri enam ning sõrmejäljed ei jää pinnale.
Kanna peale teine kiht 2-5mm paksuselt, Jaapani või Veneetsia kelluga. Jäta taas tahenema, kuni pind enam
ei läigi ja niiskus on imendunud aluspinna sisse.
Veendu, et pind on piisavalt tahenenud ja segu ei jää kellu külge. Seejärel võib hakata pinda kelluga
tihendama, kuni pind jääb ühtlane ja kõik poorid on suletud. Edasi silu pind veelkord pehme plastikuga.
Kanna pinnale oliiviõliseep ja poleeri kiviga, kuni pind hakkab läikima. Oliiviõliseebi ja lubja omavaheline
reageerimine ja pinna tihendamine ning poleerimine muudavad selle vetthülgavaks.
Järgmisel päeval kanna pinnale teine kiht oliiviõliseepi ja poleeri veelkord kiviga.
Lõpliku tugevuse saavutab pind umbes nädalaga.
HOOLDUS
Gekolaktiga töödeldud pinda puhasta vee ja pehme lapiga, võid lisada vette oliiviõliseepi. Väldi tugevaid
puhastusvahendeid.
MATERJALI KULU
2,5-5kg/m2
SÄILITAMINE
Kuivsegud säilivad suletud kotis, kuivades tingimustes 1 aasta.
Alusta katsetamist väiksematel pindadel, et õppida tundma materjali, tehnikat ja veenduda tooni sobivuses.
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