
STUC DE NIVELARE FOARTE FIN PE BAZĂ DE GHIPS SPECIFIC PENTRU GIPSCARTON

seria 926

GYPSUMSTUK FINE

DESCRIERE
 
Stuc foarte fin, cremos şi simplu de aplicat.
Adecvat pentru a remedia şi nivela imperfecţiunile,
crăpăturile şi denivelările de pe suprafeţele orizontale şi
verticale din gipscarton. 
Ideal pentru a crea pelicule subţiri de stuc pe întreaga
suprafaţă a plăcii, uniformizând zonele în relief şi dârele
vizibile sub efectul luminii razante. 
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Aplicabil la interior pe:
- Suprafeţe din ghips şi gipscarton.
GYPSUMSTUK este un produs de fond şi trebuie acoperit
mereu cu un sistem de finisaj.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: ghips pentru priză, materiale ce întârzie şi
reglează priza
-Aspect: pulbere albă
-Uscare (la 25°C şi 65% U.R.): suprafaţa tratată poate fi
lustruită cu şmirghelul după 3-4 ore; deasupra stucului se
poate aplica un strat de vopsea după 6 ore. 
VOPSIREA SUPRAFEŢEI TRATATE: cu toate tipurile de
vopsele diluabile în apă, emailuri, învelişuri murale, după
aplicarea prealabilă a unui fixativ. 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Înainte de aplicare asiguraţi-vă că plăcile sunt montate
corect şi că peretele este plan, uscat, integru, fără praf.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
- Apă pentru pastă: circa 55%. (11 litri pentru un sac de 20
kg).
- Preparare: vărsaţi mai întâi apa şi apoi pulberea, lent,
amestecând cu un agitator mecanic până când se obţine o
pastă omogenă fără cocoloaşe ușor de folosit.
- Ustensile: drişcă
- Pot-life al pastei: 2-3 ore.
- Curăţarea ustensilelor: cu apă imediat după utilizare.
- Randament orientativ: circa 1 kg/mp aplicat într-un strat
cu o grosime de 1 mm. Se recomandă să ex-ecutaţi o
probă preliminară pe suportul specific pentru a determina
consumurile. 
 
- Condiţiile de ambient şi de suport: 
Temperatura ambientului: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
- Evitaţi aplicarea în cazul unui vânt puternic, a ceţii, dacă
este soare intens sau începe ploaia.
- Nu aplicaţi pe suprafeţe îngheţate sau în faza de
dezgheţare.
- Se recomandă să umeziţi suportul înainte de a începe
aplicarea produsului, în special în sezoanele calde. 
- În timpul prelucrării nu adăugaţi apă pentru a reduce
vâscozitatea.
- Nu adăugaţi o cantitate de apă suplimentară pentru a
prelungi timpul de prelucrare.

- Nu utilizaţi produsul sub formă de pastă când acesta a
început deja priza. 
- Nu amestecaţi cu alte materiale străine cum ar fi cimentul,
varul nestins hidraulic, ghipsul etc.
- Evitaţi contactul produsului cu substanţe acide (pH<5,5)
sau apă stătută. 
 
COLORAREA
 
- - - - - 
 
DEPOZITAREA
 
Temperatură maximă de stocare: +30 °C
Temperatură minimă de stocare: +5 °C
A se păstra într-un loc uscat, ferit de umiditate.
Produsul trebuie utilizat de preferinţă în termen de 1 an de
la data de producţie dacă este păstrat în recipientele
originale nedeschise şi în condiţii de temperatură adecvată.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ
161/2006)
 
Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în
vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul
înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le
ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de
canalizare, în cursurile de apă și pe pamânt. Pentru
informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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