
VEĽMI JEMNÝ VYHLADZOVACÍ ŠTUK S OBSAHOM SADRY, ŠPECIFICKÝ PRE SADROKARTÓN

Séria 926

GYPSUMSTUK FINE

POPIS
 
Ľahko aplikovateľný veľmi jemný krémový štuk.
Je vhodný pre vyhladzovanie a vyrovnávanie
nedokonalostí, prasklín a priehlbín na vodorovných i
zvislých povrchoch zo sadrokartónu.
Je ideálny pre vytváranie tenkých vyhladzovacích vrstiev na
celom povrchu tabule, rovnomerným upravením vrcholov a
rýh, viditeľných pri efekte prízemného svetla.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je aplikovateľný v interiéri na:
- sadrové a sadrokartónové povrchy.
GYPSUMSTUK je podkladový prípravok a musí byť prikrytý
systémom povrchovej úpravy.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: pálená sadra, spomaľovače a regulátory
tuhnutia.
- Vzhľad: biely prášok.
- Schnutie (pri 25 °C a 65% rel. vlhkosti): možnosť
vybrúsenia po 3-4 hodinách; pretierateľný po 6 hodinách. 
PRETIERATEĽNOSŤ: všetkými vodovými farbami,
emailami, nástennými nátermi, po fixácii.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Pred aplikáciou sa uistite, že tabule boli správne položené,
a že je stena rovná, suchá, neporušená a bez prachu.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Voda pre vytvorenie zmesi: 55 %. (približne 11 litrov na 20
kg vrece).
- Príprava: najprv nalejte vodu a potom pomaly pridávajte
prášok, pri neustálom miešaní zmesi vŕtačkou s príslušnou
špirálou kvôli získaniu homogénnej zmesi bez hrudiek.
- Náradie: hladidlo.
- Doba spracovateľnosti zmesi: 2-3 hodiny.
- Čistenie náradia: vodou, ihneď po použití.
- Orientačná výdatnosť: približne 1 kg/m² pre mm hrúbky.
Na špecifickom podklade sa odporúča vykonať prípravnú
skúšku kvôli určeniu spotreby. 
 
Podmienky prostredia a podkladu: 
Teplota prostredia: min. +5 °C / max. + 35 °C.
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C. 
- Neaplikujte v prípade silného vetra, hmly, priameho
slnečného žiarenia alebo pri začínajúcom daždi.
- Neaplikujte na zmrznuté alebo rozmŕzajúce povrchy.
- Pred zahájením aplikácie prípravku sa odporúča navlhčiť
podklad, hlavne v teplých ročných obdobiach.
- Počas pracovnej činnosti nepridávajte ďalšiu vodu kvôli
zníženiu viskozity.
- Nepridávajte ďalšiu vodu, aby ste predĺžili dobu
spracovateľnosti.
- Nepoužívajte prípravok vo forme zmesi, ak už začalo
tuhnutie. 
- Nikdy nemiešajte s inými cudzími materiálmi, ako cement,
hydraulické vápno, sadra atď.

- Neuvádzajte prípravok do styku s kyslými látkami (pH <
5,5) alebo stojatou vodou. 
 
ZAFARBENIE
 
- - - - - 
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovávania: +30 °C.
Minimálna teplota uchovávania: +5 °C.
Ponechajte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti.
Prípravok uchovávaný v neotvorenom pôvodnom obale a
pri vhodných teplotných podmienkach sa má použiť do 1
roku od dátumu výroby.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal.
legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov. 
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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