Technická informácia

Stucco Decor di Luce
Nová stierková hmota pre vysoko lesklé povrchy

Popis výrobku
Použitie
Stierková
hmota
na
disperznej
bázy
pre
vytvorenie vysoko lesklých
povrchov v interiéry.
Vlastnosti
- riediteľná vodou
- bez
obsahu
rozpúšťadiel
- polotransparentná
- vysoko lesklá bez
dodatočných vrstiev
- hospodárne a isté
spracovanie
- tónovateľná
na
ColorExpress
zariadení
- dobre čistiteľná
- vysoko difúzna
Lesk
Podľa spôsobu spracovania
lesklý až vysoko lesklý
Hustota
Cca 1,45 g/ml
Hodnota Sd
Cca 0,06 m
Balení
2,5 a 5 l
Farebný odtieň
Biely polotransparentný
Tónovanie
Strojové na zariadení Color
Express
Upozornenie
Uchovávajte mimo dosahu
detí. V prípade kontaktu s
očami je potrebné ihneď ich
vymyť s veľkým množstvom

vody a vyhľadať lekársku
pomoc.
Nevypúšťať
do
kanalizačnej siete.
.
Skladovanie
V chladne ale nie v mraze.
Likvidácia
Na recykláciu odovzdávajte
iba
bezo
zvyšku
vyprázdnené
nádoby.
Zbytky materiálu likvidujte
podľa miestnych predpisov
ako ostatný odpad.
Materiálová báza:
Zmes
akrylátových
a
vinylacetátových polymerov,
minerálne
plniva,
voda,
glykoléter,
glykol,
esteralkohol,
aditiva,
konzervačné prostriedky.

K nanášaniu doporučujeme
používať stierku z nerezovej
oceli. Stierku je treba pred
prvým
použitím
zľahka
zamokra prebrúsiť jemným
brusným
papierom
o
zrnitosti 400 – 600 (hrany).
Stucco Decor di Luce sa
nanesie celoplošne v čo
možná najtenšej vrstve.

Súvislú plochu je treba
naniesť naraz a napojovať
do mokrého materiálu.

Spracovanie
Vhodné podklady a ich
príprava
Podklad musí byť čistý,
suchý, bez uvoľňujúcich sa
časti a bez farebných
kontrastov.
Príprava podkladu
Základný náter prípravkom
Caparol Haftgrund. Podľa
potreby 1 – 2 vrstvy tmelu
Caparol Accord Spachtel
celoplošne nanesené. Po
vyschnutí sa vrstva prebrúsi.
K zjednoteniu a zníženiu
nasiakavosti sa doporučuje
základný
náter
Caparol
penetrácia pod disperzné
farby.
Nanášanie

Po zaschnutí sa
vzniknuté hrany.

zrazia

Druhá vrstva sa nanáša
rovnakým spôsobom, ako
vrstva prvá.

Pri tom sa začína vytvárať
požadovaný lesk povrchu.

Po krátkom zaschnutí sa
povrch vyhladí naplocho
položenou stierkou s malým
tlakom.

-

Benátsky štuk
Technika
mramorovania
A mnohé ďalšie

Spotreba
Cca 160 – 180 ml/ m2 pre
dva
pracovné
kroky.
Skutočnú spotrebu stanovte
na skúšobnej ploche.
Čistenie nástrojov
Okamžite po použití vodou.
Tým vznikne typický hladký
povrch.
Odporučenie
Povrch ošetrený stierkovou
technikou Stucco Decor di
Luce vyniká optickou hĺbkou
a jemnou hrou svetiel a
tieňov spolu zo zmenou
osvetlenia a pozorovacích
podmienok. Optickú hĺbku a
lesk je možné ovplyvniť
ďalšou vrstvou materiálu.
Dodatočne leštenie inými
prostriedkami
sa
nedoporučuje.
Uvedený postup nanášania
je len odporučením, materiál
je možné spracovávať aj
inými spôsobmi a tým mu
dodať inú tvár – napríklad:

Najnižšia
teplota
pre
spracovanie
o
+ 5 C pre podklad a okolie.
Doba schnutia
o
Pri 20 C a 65% vlhkosti po
30 – 60 minútach suché na
povrchu. Úplné vyschnutý
za 1 – 2 dni. Pri nižšej
teplote a vyššej vlhkosti sa
tieto časy predlžujú.
Odporučenie k čisteniu a
údržbe
Napriek vysokej schopnosti
zasychať sa dá Stucco
Decor di Luce veľmi dobre
čistiť.Aj znečistenie kávou,
čajom, kečupom, a pod. je
možné vodou a mäkkou
handrou odstrániť prakticky

bezo zbytku. Usadeniny
vodného kameňa odstráňte
vhodným
čistiacim
prostriedkom.
Čistenie
prevádzajte
opatrne.
Prípadné
poškodenie
povrchu je možné odstrániť
vyleštením alebo ďalšou
vrstvou materiálu.
Technické poradenstvo
V tomto tlačive nie je možné
pojednávať
o
všetkých
podkladoch,
ktoré
sa
vyskytujú v praxi, a o
technických
postupoch
natierania týchto podkladov.
Pokiaľ by sa pracovalo s
podkladmi, ktoré nie sú
uvedené v tejto technickej
informácii,
bude
nutné
previesť konzultáciu s nami
alebo s našimi pracovníkmi
služieb zákazníkom. Sme
ochotní Vám kedykoľvek
poskytnúť detailné rady k
daným objektom.
Servisné stredisko:
tel. 00420 387 203 402
00421 248 206 112
fax 00421 248 206 113
e-mail:
info@caparol.sk
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich
skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci
alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše
materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok
v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.

