SPATULA STUCCHI
Benátský štuk pro vnitřní použití
1) Použití a vlastnosti
SPATULA STUCCH vytváří lesklý povrch s typickými barevnými přechody.
Receptura je na bázi dlouhodobě vyzrálého vápna, mletého mramoru a dalších aditiv.
Vyniká výbornou prodyšností, po vytvrdnutí
vysokou mechanickou odolností a po konečné úpravě voskem omyvatelností a
odolností proti nepříznivým
vlivům okolí. Nachází široké uplatnění v oblasti restaurátorských a rekonstrukčních
prací. Vzhledem
k alkalickému prostředí odolává plísním a řasám.
2) Spotřeba: 0,8-1,2 kg/m2
3) Barva a tónování:
Výrobek SPATULA STUCCHI lze tónovat do širokého barevného spektra podle
barevníků, které jsou k dispozici.
Vzorník obsahuje také 12 odstínů tvořených přírodními barevnými pigmenty.
4) Způsob nanášení:
Nerezové hladítko se zaoblenými rohy a zkosenými hranami, popřípadě špachtle
různé velikosti podle
požadovaného efektu.
5) Příprava podkladu
Povrch musí být soudržný, zbavený prachu, případných nečistot a výkvětů solí.
Vysprávky proveďte vápenocementovou maltou. Před aplikací provedte vždy
penetraci materiálem Primus naturale.
Zvlášť hladké a nesavé povrchy jako např. keramiku ošetřit jednou
vrstvou materiálu Primus Aggrappante, pro zlepšení aplikace a přilnavosti.
6) Zpracování a ředění
Výrobek je tixotropní, po pečlivém promíchání celého obsahu obalu je připraven k
použití. Je třeba barvit materiál vždy 24 h předem .Na připravený
podklad naneste rovnoměrně první vrstvu SPATULA STUCCHI
. Po proschnutí (druhý den) odstraňte špachtlí případné nerovnosti způsobené
hladítkem.Naneste druhou vrstvu. Požadovaný efekt se vytvoří až třetí vrstvou, kdy
malé množství SPATULA STUCCHI hladítkem nanášíme pod tlakem v co nejtenčí
vrstvě přes sebe.
Při aplikaci zůstávají na hladítku naschlé zbytky materiálu, které pečlivě odstraňujte,
aby nezpůsobovaly defekty povrchu.
Ochranu povrchu a zvýšení lesku lze dosáhnout voskem Cera dell vecchio
7) Balení: nádoby o objemu 24 kg
Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém
listu jsou výsledkem praktického ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout
optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku.
Naše společnost nabízí odborné poradenství a specializovaná školení..
Doporučujeme této služby využít, protože v případě nedodržení
technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného
materiálu nepřebírá naše společnost žádnou zodpovědnost.
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si
vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum posledního
přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

8) Technické údaje
SPATULA STUCCHI neobsahuje žádná organická rozpouštědla, a tudíž produkt
samotný ani jeho výpary nejsou hořlavé. Materiál je zcela přírodní bez syntetických
přísad.
Měrná hmotnost: 1,56 kg/litr
pH po 30 dnech: 12,5
9) Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před
mrazem.
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.

