
VYHLADZOVACÍ ŠTUK VO FORME PASTY - PRE INTERIÉRY

kód 9240019

MARCOSTUK

POPIS
 
Biely štuk pre jemné vyhladzovanie a pre hladké povrchy v
interiéri, tvorené omietkou, sadrou a sadrokartónom,
betónom a drevom, nové i lakované. Vyznačuje sa vysokou
schopnosťou vyplnenia a vyhladzuje a tmelí malé jamky
alebo praskliny. Vďaka jednoduchosti aplikácie vo forme
tenkých prekrývajúcich sa vrstiev a dobrej brúsiteľnosti je
MARCOSTUK určený aj pre veľké povrchy.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Určený pre použitie výhradne v interiéri.
MARCOSTUK je vhodný pre vyplnenie prasklín a priehlbín
aj so značnou šírkou/hĺbkou, na podkladoch z omietky,
sadrokartónu a dreva.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
Druh pojiva: vinylový kopolymér vo vodnej emulzii
Klasifikácia Indoor Air Quality: A
Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ± 0,1 kg/l
Vzhľad: biela pasta s vysokou viskozitou
Schnutie (pri 25 °C a 65% rel. vlhkosti): brúsiteľný po 1
hodine, prelakovateľný po 6 hodinách.
Prelakovateľný vodovými farbami a akrylovými smaltami po
fixácii.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy múrov:
- Uistite sa, že podklad je dokonale suchý a vyzretý. V
prípade potreby podklad upravte alebo spevnite pomocou
vhodných produktov.
- Ak sa na povrchu vyskytujú plesne, ošetrite ho čistiacim
prostriedkom COMBAT 222, kód 4810222 a ozdravným
prostriedkom COMBAT 333, kód 4810333.
- Okefovaním alebo umytím odstráňte prípadné výkvety a
odlupujúce sa časti starých náterov. Úplne odstráňte všetky
hrubé vrstvy farieb s obsahom vápna alebo temperových
farieb. 
- Okefovaním odstráňte nánosy prachu, smogu a iných
látok.
- V prípade tenkých vrstiev starých temperových farieb
alebo poškodených náterov na veľmi sa drobiacich
povrchoch, aplikujte mikronizovaný fixačný prípravok bez
obsahu rozpúšťadiel ATOMO 8840001.
- Aplikujte MARCOSTUK hladidlom, aby ste získali hladký
povrch, alebo ho aplikujte stierkou, kvôli vyplneniu
miernych prasklín a prepadlín.
- Aplikujte fixačný prípravok, ktorý zvoľte na základe typu
farby, použitej pre daný systém konečnej úpravy.
 
Drevené povrchy:
- Mierne obrúste povrch brúsnym papierom, aby ste
odstránili nadvihnuté drevené vlákna.
- Odstráňte prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov
a zdrsnite všetky už natreté povrchy.
- Použitím riedidla odstráňte prípadnú živicu.
- Aplikujte MARCOSTUK.
- Zrealizujte systém náteru.
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: < 75 %
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: < 10 %
- Náradie: špachtľa z nehrdzavejúcej ocele.
- Riedenie: prípravok je pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: 1-2. Tenké prekrývajúce sa vrstvy.
- Čistenie náradia: vodou, ihneď po použití.
- Orientačná hodnota výťažnosti: premenlivá v závislosti na
druhu podkladu, 1 m2/kg pre hrúbky približne 1 mm.
 
ZAFARBENIE
 
Produkt je zlučiteľný s farbiacimi hmotami Tónovacieho
systému, ak ide o svetlé odtiene.
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do problematiky Európskej smernice 2004/42/ES
(VOC).
 
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. Uchovávať mimo
dosahu detí. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a
ukázať mu obal alebo štítok.Ďalšie informácie nájdete v
karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Štuk s obsahom vody, vo forme pasty, určený na
vyhladenie v interiéri.
Aplikácia štuku vo forme pasty, s obsahom vody a
vinylového kopolyméru vo vodnom roztoku, MARCOSTUK,
na už pripravené povrchy v interiéri, kvôli vyrovnaniu
nedokonalostí na povrchu múru a sadrokartónu.
Dodanie a aplikácia materiálu ................. €/m².
 

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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