
STUCPASTA VOOR DEKLAGEN BINNENHUIS

Cod. 9240019

MARCOSTUK

BESCHRIJVING
 
Gebruiksklare witte stucpasta voor binnenhuis aanbrenging
van fijne, gladde deklagen op nieuwe of reeds geverfde
oppervlakken in pleister, gips en gipskarton, beton en hout.
Zeer vullend karakter, voor het aanbrengen van deklagen
en vereffening van kleine gaten of spleten. Makkelijk aan te
brengen in verschillende dunne overlappende lagen en
zeer makkelijk glad te schuren: MARCOSTUK is dus ook
geschikt voor aanbrenging op grote oppervlakken.
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
 
Enkel voor gebruik binnenhuis.
MARCOSTUK is geschikt voor opvulling van barsten en
verzakkingen - zelfs van aanzienlijke aard- op
oppervlakken in pleister, gipskarton en hout.
 
TECHNISCHE KENMERKEN
 
Aard van het bindmiddel: vinyl-copolymeer in waterige
emulsie
Classificatie Binnenluchtkwaliteit: A
Volumetrische massa UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ± 0,1 kg/l
Uitzicht: witte pasta met hoge viscositeit
Opdroging (bij 25°C en 65% R.V.): afschuurbaar na 1 uur,
overschilderbaar na 6 uur.
Overschilderbaar met watergedragen verf en acrylverven
na aanbrenging van fixeermiddel.
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG
 
Metselwerk:
- Controleren dat de onderlaag goed droog en rijp is. Indien
nodig de onderlaag herstellen of behandelen met
specifieke producten.
- Bij aanwezigheid van schimmels de onderlaag
behandelen met het detergent COMBAT 222 code
4810222 en de hersteller COMBAT 333 code 4810333
toevoegen.
- Mogelijke uitbloeiingen en deeltjes oude verf verwijderen
met een borstel of door de onderlaag te wassen. Dikke
oude verflagen op kalk- of waterbasis, indien aanwezig,
volledig verwijderen.
- Stof, smog en andere deeltjes verwijderen met een
borstel.
- Op sterk verpulverde oppervlakken, in aanwezigheid van
dunne oude of afgeschilferde waterverflagen het
gemicroniseerde solventvrije fixeermiddel ATOMO
8840001 aanbrengen.
- MARCOSTUK aanbrengen in opeenvolgende laagjes met
een strijkbord om een glad en effen oppervlak te bekomen,
of met een spatel om barsten en verzakkingen van
beperkte aard op te vullen.
- Het fixeermiddel aanbrengen. Kies het juiste type in
functie van de verf die gebruikt zal worden voor de
afwerking.
 
Oppervlakken in hout:
- Lichtjes gladschuren om de uitstekende houtvezels te
verwijderen.
- Oude en afgebladerde verflagen verwijderen en reeds
geverfde oppervlakken ruw maken door ze af te schuren.

- Indien aanwezig hars verwijderen met een oplosmiddel.
- MARCOSTUK aanbrengen.
- Verven.
 
INSTRUCTIES VOOR AANBRENGING
 
- Condities omgeving en onderlaag:
Omgevingstemperatuur: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatieve vochtigheid omgeving: <75%
Temperatuur onderlaag: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vochtigheid onderlaag: <10%
- Gereedschap: spatel in inox.
- Verdunning: gebruiksklaar.
- Lagen: 1-2. Dunne overlappende lagen.
- Schoonmaak van het gereedschap: met water
onmiddellijk na het gebruik.
- Richtwaarde voor rendement: afhankelijk van het soort
onderlaag, 1 m2/kg voor diktes van circa 1 mm.
 
KLEURING
 
Het product is compatibel met de lichte tinten kleurpasta's
van het Kleursysteem.
 
OPSLAG
 
Maximum bewaartemperatuur: +30°C
Minimum bewaartemperatuur: +5°C
Het product wordt best gebruikt binnen 2 jaar na de
productiedatum, indien bewaard in de originele gesloten
verpakking en bij een geschikte opslagtemperatuur.
 
VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN
 
Valt niet onder de Richtlijn 2004/42/CE (VOS).
 
Gebruik dit product conform de geldende normen inzake
hygiëne en veiligheid. Laat de vaten na gebruik niet achter
in het milieu. Laat de productresten goed drogen en
behandel ze als speciaal afval.
Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidskaart.
 
BENAMING IN BESTEK
 
Watergedragen stucpasta voor deklagen binnenhuis.
Watergedragen stucpasta MARCOSTUK, op basis van
vinyl-copolymeer in waterige emulsie, aanbrengen
binnenhuis op een reeds voorbereide onderlaag, voor
vereffening van imperfecties op oppervlakken in
metselwerk en gipskarton.
Levering en aanbrenging van materiaal € ................. per
m2.
 

SAN MARCO GROUP garandeert dat alle informatie uit deze
technische kaart werd opgesteld conform haar ervaring en meest
hoogstaande technische en wetenschappelijke kennis. Desondanks
kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten
bekomen door het gebruik, daar de aanbrengcondities volledig
buiten haar bevoegdheid vallen. De effectieve geschiktheid van het
product moet derhalve gecontroleerd worden voor elk specifiek
geval.  Deze kaart annuleert en vervangt alle voorgaande versies.
Raadpleeg voor meer technische informatie de Technische
Bijstandsdienst +39 041 4569322.
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