
ŠTUKA V PRÁŠKU PRE MURIVO

kód 9410110

TAMSTUCCO POLVERE

POPIS
 
TAMSTUCCO POLVERE je štuka určená na používanie v
interiéroch na vyrovnávanie nedokonalostí vyskytujúcich sa
na drevených a murovaných podkladoch.
Produkt sa môže používať na vypĺňanie puklín a prehĺbenín
aj značnej hrúbky, vyrovnávaním podkladu.
TAMSTUCCO POLVERE sa ľahko brúsi, zabezpečuje
dobré ukotvenie náterov a je vybavený dobrou
priľnavosťou.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Použiteľný na:
- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
- Betónové plochy.
- Povrchy sadrové a sadrokartónové
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej
povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že
pohlcujú vlhkosť.
- Drevené podklady v interiéroch, pred krycím náterovým
systémom.
TAMSTUCCO POLVERE je produkt na vytvorenie základu
a musí byť vždy prekrytý systémom konečnej úpravy.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Vzhľad: biely prášok
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): schopný
brúsenia po 3-4 hodinách; schopný ďalšieho náteru po 6
hodinách.
KRYCÍ NÁTER: všetky vodou riediteľné nátery.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Omietkové plochy: 
- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28
dní.
- Kontrolovať stav uschovania. Povrch musí byť súdržný. V
opačnom prípade sa postarať o jeho obnovu alebo
spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- Odstrániť, okefovaním alebo pomocou umývania,
prípadné zvetraniny.
- V prítomnosti starých náterov treba odstrániť časti
odlupujúce sa a slabo priliehajúce, zatiaľ čo nadvihnuté
vrstvy vápenných alebo temperových náterov musia byť
úplne odstránené tým, že sa povrch výdatne namočí a
oškrabe alebo sa použije hydročistič.
- Nanášať TAMSTUCCO hladítkom postupným hladením
na vytvorenie hladkého povrchu, alebo špachtľou na
vyplnenie puklín a prehĺbenín.
- Pristúpiť k nanášaniu spevňovacieho prostriedku,
zvoleného na základe druhu použitého náteru systému
konečnej úpravy.
 
Omietkové plochy: 
- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien
dreva. 
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov
a zdrsniť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstrániť prípadný výskyt živice použitím Dil. Nitro

5170076.
- Nedokonalosti zatmeliť s TAMSTUCCO POLVERE.
- Obrúsiť.
- Pristúpiť k nanášaniu spevňovacieho prostriedku
zodpovedajúceho zvolenému systému 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 alebo hladítko.
- Riedenie: rozmiešať 100 dielov produktu s 50-55 dielmi
vody.
- Pot-life zmesi: 1,5 hodiny.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití. 
- Orientačná výdatnosť: silne premenlivá podľa druhu
podkladu. Pri realizácii hrúbky 400-500 mikrónov sa
dosiahne výdatnosť 1 m2/kg. Je vhodné vykonať
predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie
spotreby.
 
ZAFARBENIE
 
- - - - - 
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +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
 
Nevstupuje do oblasti zákona smernica 2004/42/ES.
Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo
dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok
používať podľa platných hygienických a bezpečnostných
noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po
okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať
na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami
ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď
poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok.
Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo
do prostredia.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Štuka v prášku pre murivo.
Použitie, na vnútorné povrchy vopred pripravené, štuky v
prášku pre drevo a murivo TAMSTUCCO POLVERE kód
9410110, na báze sadry, spomaľovačov a regulátorov
schnutia, na vyrovnávanie nedokonalostí murovaných a
drevených povrchov.
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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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