STUCCO FINE 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Βιομηχανικό προϊόν σταθερής παραγωγής και ελεγχόμενης ποιότητας με βάση το λευκό τσιμέντο,
υπέρλεπτα αδρανή επιλεγμένης ποιότητας, ρητίνη και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.
Το προϊόν χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα επιφανειών, προτού το βάψιμο τους ή την επικάλυψη
τους με μοκέτες, όταν απαιτείται ιδιαίτερο λείο αποτέλεσμα.
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές κυρίως επιφάνειες σοβάδων τελικής ή μιας στρώσης, πάνω
σε εμφανές σκυρόδεμα, σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, σε επιφάνειες επικαλυμμένες με stucco
20,κ.α. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιδιόρθωση τυχόν μικροατελειών – τριχοειδής μορφής
ρωγμών στις σοβατισμένες επιφάνειες.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 Αναμειγνύεται άμεσα με το απαιτούμενο νερό, χωρίς να δημιουργεί σβόλους, δημιουργώντας μία
ιδιαίτερη ευκολόχρηστη παστώδη μάζα.
 Δεν απαιτείται αστάρωμα ή προετοιμασία με λαδόστοκους ή παρόμοια υλικά.
 Εφαρμόζεται πολύ εύκολα (με σπάτουλα ή με πιστόλι airless), εξοικονομώντας χρόνο και κόπο τόσο ως
προς τη εφαρμογή του ίδιου του υλικού όσο και ως προς το βάψιμο της επιφάνειας που θα ακολουθήσει.
 Χαρακτηρίζεται από υψηλή πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή στο χρόνο, ενώ συγχρόνως συμβάλει
στο σφράγισμα των τριχοειδής μορφής μικρορωγμών.
 Η επιστρωμένη επιφάνεια τρίβεται πολύ εύκολα με γυαλόχαρτο δίνοντας άψογο τελικό φινίρισμα,
ανθεκτικό στο χρόνο.
 Επιτρέπει την πλήρη διαπνοή των επιστρωμένων διαφανειών, εξασφαλίζοντας φιλικότερο και υγιές
περιβάλλον διαβίωσης.
 Προσφέρεται και έγχρωμος σε απαλές σταθερές αποχρώσεις (κατόπιν παραγγελίας).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και σταθερή απαλλαγμένη από σαθρά υπολείμματα,
σκόνες, λάδια κλπ. Σε περίπτωση που οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές και το
υπόστρωμα πολύ ή ελάχιστα απορροφητικό, επιβάλλεται κατάλληλη προετοιμασία του (ελαφρά αδιάβροχη
με νερό ή καλύτερα αστάρωμα με Easy Mix Primer 2040).
To περιεχόμενο του σακιού αναμειγνύεται με καθαρό νερό (περίπου 7,6-7,8 Lt/σακί/20kg), με ηλεκτρικό
αναμείκτη, σε χαμηλές στροφές, έως ότου δημιουργηθεί ένα ομοιογενές, χωρίς σβόλους μείγμα, κατάλληλο
για σπατουλάρισμα. Το μείγμα απλώνεται με την βοήθεια σπάτουλας σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση
εφαρμόζεται μετά που θα ¨τραβήξει¨ η πρώτη, περίπου μετά από 2-3 ώρες (ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες και την απορροφητικότητα του υποστρώματος). Η εφαρμογή του υλικού μπορεί να γίνει και με
την κατάλληλη μηχανή σπατουλαρίσματος (πιστόλι airless)εξοικονομώντας χρόνο και κόπο. Το μείγμα
παραμένει εργάσιμο στο δοχείο για τουλάχιστον 3-5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του θα πρέπει να
αναδεύεται περιοδικά, χωρίς όμως την προσθήκη νερού. Το τρίψιμο της επιφάνειας με γυαλόχαρτο
(χειρονακτικά – μηχανικά) μπορεί να γίνει όπου μετά από 10-12 ώρες, οπότε είναι έτοιμη για τις εργασίες
ασταρώματος και βαφής (συνήθως μετά από 24 ώρες). Δεν συνιστάται η εφαρμογή του υλικού σε συνθήκες
παγετού ή καύσωνα (θερμοκρασίες μικρότερες των +5oC ή μεγαλύτερες των +35oC), σε ρεύματα αέρος,
βροχής, έντονης ακτινοβολίας, κλπ. Όπως επίσης σε φρεσκοσοβαντισμένες επιφάνειες σοβά προτού το
στοκαρισμά τους, τουλάχιστον 7 ημέρες ανά 1cm πάχους εφαρμοσμένου σοβά. Η φρεσκοστοκαρισμένη
επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται τις επόμενες ώρες από την εφαρμογή της, από έντονες
περιβαλλοντικές θερμοκρασιακές μεταβολές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,0-1,2kg/m2, ανάλογα με το είδος και την επιπεδότητα του υποστρώματος και το επιδιωκόμενο τελικό
φινίρισμα.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά
πρόσθετα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Περιγραφή: Τσιμεντοειδής λευκή κονία
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού σκληρ.κονιάματος: ~ 1015 ± 15kg /m3
Απαίτηση σε νερό: ~ 8,0 Kg/σακί 20kg /Χρόνος επεξεργασίας μείγματος: ~ 3-5 ώρες
Αντοχή σε θλίψη: ≥ 2,2 ± 0,5N/mm2 / Αντοχή σε κάμψη: ≥ 1,7 ± 0,05N/mm2
Εφαρμογή δεύτερης στρώσης: Μετά από 2-3 ώρες
Τρίψιμο τελικής επιφάνειας:
Μετά από 10 – 12 ώρες
Βάψιμο ή κάλυψη της επιφάνειας:
Μετά συνήθως από 24 ώρες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 Σε σακί των 20kg, σε παλέτα
 Σε σακουλάκι των 5kg

