
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUKSJONSMANUAL FOR TERRASTONE  
 

Generelt  
Terrastone er en dekorpuss med utspring fra Marokko og Frankrike. 
Den marmor, kalk og hvitsement baserte pussen brukes til tørre og stabile vegger og gir dekorative og 
særegne uttrykk. 
 
Elastisiteten og fastheten av terrastone blir oppnådd gjennom bruk av kostbare naturlige harpikser. De 
særegne strukturene og sjatteringene av fargepigmentene sammen med håndverkerens påføringsteknikk 
gir en egen og individuell utforming.  
Terrastone er et pustende produkt som tåler fuktighet og står i mange år for eksklusiv veggutforming.  
 
Teknikken gir mulighet for mange forskjellige effekter, og terrastone leveres i 42 flotte standardfarger, og 
kan overflatebehandles med olje, voks eller impregnering. Overflatene kan poleres blanke eller kan 
fremstå som rustikke og matte.  
Alle muligheten gir rom for individuelle uttrykk og effekter. Kunstnerne har stort spillerom og kan skape 
utrolige effekter.  
Terrastone har i Norge blitt brukt i restauranter, hoteller, kontorbygg, offentlige bygg og i private hjem. 
Alle prosjektene er unike, og vi har veldig mange fornøyde kunder.  
 
Terrastone Original fin blir brukt til veggpussing og gir den for terrastone typiske overflaten.  
Terrastone Original grov er grovere og har i tillegg glimmer i blandingen.  
 

Påføring 
Terrastone leveres som tørrmørtel i 15 kg spann. Produktet inneholder marmor, kalk, hvitsement, 
alabaster, spesielle tilslag og fyllstoffer, samt naturlige oljer og pigmenter. Pigmentene kommer i egne 
poser og tilsettes tørrmørtelen og blandes med visp. Deretter tiklsettes ca. 7 liter vann til et spann og 
vispes til massen er smidig og lett å jobbe med.  
 
NB! Husk at massen stivner i spannet etter en times tid, så ikke blant ut mer enn du trenger av gangen. 
Terrastone kan legges på forskjellige underlag, og det finnes flere alternative primere som kan benyttes. 
Nye gipsplater må strimles og sparkles, og deretter primes. Det finnes i systemet en marmor underpuss 
som kan armeres med glassfiber.  
 
Terrastone påføres i et eller to lag med spesielle stålbrett. Når pussen tørker komprimeres og glattes 
overflaten med rent stålbrett med avrundete og skarpe kanter.  
Det er nå utseende bestemmes. Overflaten kan bli matt og rustikk eller blank og glatt. 
 
Det finnes et stor utvalg av impregneringer og etterbehandlinger (terraskin)  
For gulv og baderom finnes spesielle leggeanvisninger og tilleggsprodukter.  


