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CONTINUO DECO 

POPIS
 
CONTINUO DECO je dekorační štuk ve formě pasty,
roztíratelný špachtlí, dvousložkový, pro vodorovné i svislé
povrchy, barvitelný pomocí tintometrického systému.
Vypracování se může přizpůsobit různým požadavkům
moderního stavebnictví a umožňuje vytváření různých
efektů, od perfektně plochého a stejnorodého monolitu,
přes dvoubarevnost až po texturizaci.
Pro podrobnější informace o vytváření efektů si prostudujte
technický návod na použití.
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
CONTINUO DECO zaručuje výbornou přilnavost k
podkladům LEVEL_ZERO nebo BASE které jsou součástí
systému CONTINUO a vytváří vodorovné i svislé povrchy,
které mají značnou škálu možností individuálních úprav a
vysoké estetické hodnoty.
CONTINUO DECO je velice všestranný výrobek.
Zpracování pasty optmizuje časy na staveništi a umožňuje
dosahování široké škály estetických efektů s jediným
produktem.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
CONTINUO DECO SLOŽKA A
- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní disperzi
- Vzhled: bílá pasta
- Ředidlo: voda
 
CONTINUO DECO SLOŽKA B
- Druh pojiva: cement a inertní látky.
- Vzhled: bílý prášek
- Max. rozměr inertních látek: 0,3 mm 
 
SMĚS CONTINUO DECO A+B
- Poměr při ředění: 3:1 hmotnosti 
- Specifická hmotnost pasty UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ±
0,05 c.a. Kg/l
- Doba zpracovatelnosti: asi 120 minut při 25°C, relativní
vlhkost=60%. 
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za
60 min.;
novou vrstvu lze nanášet po 3 hodinách (v závislosti od
podkladu a prostředí).
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Podklad musí splňovat tyto podmínky:
- musí být perfektně suchý, pevný a nesmí být zaprášený.
Případné nerovnosti způsobené nesprávným nanesením
podkladu mohou být odstraněny vyhlazením.
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Podmínky prostředí a stav podkladu: 
Teplota prostředí: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
- Ke každému balení s obarveným produktem CONTINUO
DECO A o 15 Kg přimíchejte celé jedno balení produktu
CONTINUO DECO B o 5 Kg.

- Přidávání se musí provádět postupně a za pomalého
mísení pomocí vrtačky s míchací hlavicí na nejméně 3
minuty.
- Do směsi je možné přidat až 5-8% hmotnosti vody.
- Vzniklá malta musí být stejnorodá, tixotropní a bez
žmolků.
- Nástroje: nerezové hladítko
- Vytváření zvláštních estetických efektů s produktem
CONTINUO DECO si vyžaduje prostudovat si technický
návod na použití.
- Počet vrstev: 2-3 vrstvy produktu v závislosti na
požadovaných estetických efektech.
- Před nanesením primeru je možné povrch lehce vyleštit
excentrickou nebo jednokotoučovou bruskou.
- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.
- Přibližná vydatnost: 1,2-1,5 kg/mq při 2 vrstvách.
Vydatnost je přibližná a vztahuje se na rovné podklady.
Před začátkem prací doporučujeme provést zkoušku přímo
na staveništi 
 
ZABARVENÍ
 
Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů
barevné škály.
V případě použití odlišné výroby se doporučuje vzájemně
promíchat jednotlivé přípravky, aby se zabránilo mírným
rozdílům v barevných odstínech.
 
SKLADOVÁNÍ
 
Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C 
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l
(2010)
obsahuje maximálně: 200 g/l VOC
 
Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v
oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte
zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani
do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů
produktu.
 
HESLO TEXTU
 
Dekorační štuk ve formě pasty je možné nanášet na svislé i
vodorovné povrchy za účelem vytváření dekorativních
systémů CONTINUO. 
Orientační spotřeba 1,2 - 1,5 kg/m2 , na 2 vrstvy.
Dodávka a provozní příprava materiálu € ................. na m2.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle
technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a
vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědny za
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dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo
kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u
každého specifického případu. Tento technický list anuluje a
nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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