
VYHLAZOVACÍ SÁDROVÁ PASTA – PRO INTERIÉRY

Cod. 9240019

MARCOSTUK

POPIS
 
Bílá sádra, připravená k použití, určená pro jemné
vyhlazení nových nebo již natřených povrchů z omítky,
sádry a sádrokartonu, betonu a dřeva v interiéru. S velkou
vyplňovací schopností vyhlazuje a sádruje malé díry nebo
štěrbiny. Díky snadné aplikaci ve více na sobě nanesených
vrstev a výrazné možnosti obroušení smirkovým papírem je
přípravek MARCOSTUK vhodný také pro rozsáhlé povrchy.
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Je určen výhradně pro použití v interiéru.
Přípravek MARCOSTUK je vhodný k vyplnění prasklin a
propadlin i velké tloušťky na podkladech z omítky,
sádrokartonu a dřeva.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
Druh pojiva: vinylový kopolymer ve vodném roztoku
Klasifikace Kvality vzduchu v místnosti (Indoor Air Quality):
A
Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ± 0,1 kg/l
Vzhled: bílá pasta s vysokou viskozitou
Schnutí (při 25 °C a 65% R. V.): možnost obroušení
smirkovým papírem po 1 hodině, možnost aplikace dalších
nátěrů po 6 hodinách.
Možnost aplikace dalších nátěrů v podobě vodových barev
a akrylových emailů po aktivaci fixace.
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy zdí:
- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý a vyzrálý. Dle
potřeby proveďte předělání nebo konsolidaci s použitím
specifických přípravků.
- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čisticím
prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným
prostředkem COMBAT 333 kód 4810333.
- Kartáčováním nebo omytím odstraňte případné přítomné
solné výkvěty a odlupující se části starých nátěrů. Úplně
odstraňte případné vrstvy vápenných nebo temperových
nátěrů.
- Vykartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiných
látek.
- Na površích, které se silně rozpadají, v případě
přítomnosti tenkých vrstev starých temperových barev nebo
poškozených nátěrů aplikujte mikronizovaný fixační
přípravek bez rozpouštědel ATOMO 8840001.
- Přípravek MARCOSTUK aplikujte hladítkem,
prostřednictvím následných vyhlazení za účelem získání
hladkého povrchu, nebo stěrkou, kterou lze vyplnit
praskliny a propadliny mírného rozsahu.
- Proveďte aplikaci fixačního přípravku a vyberte jej na
základě typu nátěru, použitého pro systém konečné úpravy.
 
Dřevěné povrchy:
- Mírně obruste smirkovým papírem kvůli odstranění
odstávajících dřevěných vláken.
- Odstraňte případné vrstvy odlupujících se starých nátěrů
a zdrsněte všechny již natřené povrchy.
- Odstraňte případně přítomnou pryskyřici použitím ředidla.

- Aplikujte přípravek MARCOSTUK.
- Proveďte aplikaci nátěru.
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10 %
- Nářadí: stěrka z korozivzdorné oceli.
- Ředění: přípravek je připravený k použití.
- Počet vrstev: 1-2. Tenké, na sebe nanesené vrstvy.
- Čištění nářadí: vodou, ihned po použití.
- Orientační spotřeba: proměnlivá v závislosti na typu
podkladu, 1 m²/kg pro tloušťky přibližně 1 mm.
 
ZABARVENÍ
 
Přípravek je kompatibilní s barvicími pastami systému
odstínů barevné škály za předpokladu, že se jedná o světlé
barevné odstíny.
 
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
 
Nespadá do aplikace směrnice 2004/42/ES (COV) 
 
Přípravek používejte v souladu s platnými hygienickými a
bezpečnostními předpisy; po použití neodhazujte obaly
volně v přírodě, ale nechte řádně uschnout zbytky a
nakládejte s nimi jako se speciálním odpadem.
Ohledně podrobnějších informací si přečtěte bezpečnostní
list.
 
HESLO TEXTU
 
Sádra s obsahem vody, určená pro vyhlazení v interiéru.
Aplikace sádry s obsahem vody ve formě pasty
MARCOSTUK, s obsahem vinylového kopolymeru ve
vodném roztoku na již připravené povrchy v interiéru za
účelem vyrovnání nedokonalostí na površích zdí a
sádrokartonu.
Dodání a aplikace materiálu při instalaci ................. € za
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
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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