
TMEL V PASTE NA BÁZE MIKROGUĽÔČOK, RÝCHLY A ULTRA ĽAHKÝ

kód 9560019

STUCCOFACILE

POPIS
 
STUCCOFACILE je hotový tmel v paste pre exteriéry
a interiéry na báze dutých mikroguľôčok zo skla, na
stenové podklady a drevo. Jednoduchá aplikácia, rýchle
zasychanie, umožňuje vytvárať veľké hrúbky bez
zmršťovania a puklín. Nežltne, dokonale prilieha na
akýkoľvek povrch a je pripravený na ďalšie natieranie
syntetickými farbami vo vodnej disperzii. Zvlášť určený na
tmelenie otvorov po lešení.
Pri použití vonku je nutné zatmelené miesta pretrieť aspoň
dvomi vrstvami vodou riediteľnej farby.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodný na:
- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy,
suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že
pohlcujú vlhkosť.
- Podklady zo sadry, ako sú panely, deliace prvky, priečky.
- Podklady z dreva v interiéri, pred systémom krycieho
natierania.
STUCCOFACILE je základový produkt a musí byť vždy
prekrytý systémom záverečnej úpravy.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: Vynilversatikový kopolymér vo vodnej
emulzii
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,35 ± 0,05 kg/l
- Vzhľad: biela pasta
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): rôzne
podľa nanesenej hrúbky; hrúbku 1 cm naneseného tmelu je
možné pretrieť ďalším náterom po 30 min.NANESENIE
ĎALŠÍCH NÁTEROV: vodou riediteľnými farbami
a všetkými vodou riediteľnými emailami.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy z omietky:
- Skontrolovať, či mal podklad čas zrenia aspoň 28 dní.
- Skontrolovať zachovalosť. Povrch musí byť súdržný. V
opačnom prípade vykonať obnovu alebo spevnenie
pomocou špeciálnych produktov.
- Odstrániť kefovaním alebo pomocou umývania prípadné
výkvety.
- Pri výskyte starých náterov odstrániť odlupujúce sa
a nedokonale priliehajúce časti, pričom sa musia úplne
odstrániť vyvýšené vrstvy vápennej alebo temperovej
maľovky výdatným umývaním povrchu alebo použitím
vodného striekacieho zariadenia.
- Aplikovať STUCCOFACILE hladidlom, prostredníctvom
za sebou nasledujúcich zarovnaní, aby sa dosiahla
hladkosť povrchu, alebo špachtľou na vyplnenie puklín
a preliačin.
- Naniesť fixačný prostriedok, zvolený na základe typu
použitej farby pre systém záverečnej úpravy.
Povrchy z dreva:
- Mierne prebrúsiť brúsnym papierom, aby ste odstránili
odstávajúce drevené vlákna.

- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a
zdrsniť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou riedidla Nitro
5170076.
- Vytmeliť nedokonalosti so STUCCOFACILE.
- Pokračovať so systémom maľovania.
 
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%
- Produkt je možné nanášať oceľovou špachtľou.
- Produkt pripravený na použitie.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: veľmi rozdielna podľa typu podkladu.
Pri vytvorení hrúbky 1 mm sa dosiahne výdatnosť 1 m2/l.
Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom
podklade na stanovenie spotreby.
 
ZAFARBENIE
 
------
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C 
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt 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 oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg.
Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. 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. Používať
iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami
okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V prípade
požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok.
Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov
alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte
bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Rýchly a ultraľahký tmel na múr a drevo. 
Aplikácia, na vopred pripravený podklad, tmelu
STUCCOFACILE kód 9560019, na báze vynilversatikového
kopolyméru vo vodnej emulzii, na zarovnávanie stenových
a drevených povrchov, v exteriéri a v interiéri
 

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
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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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