STUCCO VENEZIANO
Lesklý dekoratívny náter pre interiéry
séria 943
POPIS
STUCCO VENEZIANO je povlak na murivo pre interiéry,
ktorý umožňuje dosiahnuť konečný dekoratívny povrch
jedinečný svojho druhu podobný štukám nachádzajúcim sa
na antických palácoch v Benátkach.
Aj pri dodržiavaní všeobecných spôsobov nanášania sa
môže aplikovaný produkt vydariť rôznym spôsobom,
charakterizovaný odtieňmi a efektmi ktoré závisia od
šikovnosti dekoratéra.
STUCCO VENEZIANO je použiteľný, okrem rovných plôch,
aj na zvláštne architektonické elementy ako sú rímsy a
stĺpy.
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.
- Povrchy drevotrieskové atď..
Povrchy sa vhodne pripravia podľa podmienok odseku
‘PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé podklady.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Vlastnosť pojiva: kopolymér akrylátový modifikovaný
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,70 -1,80 kg/l.
- Viskozita: kašovitá konzistencia
- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty,
a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
3 hodiny, schopný obrúsenia a ďalšieho náteru po 5
hodinách.
PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:
- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak
je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie
pomocou špecifických výrobkov.
- Pri výskyte plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho
prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim
prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť, kefovaním alebo umývaním, prípadné zvetrané
vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť
úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo
temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných nečistôt
pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnať nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery,
praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO
9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi
prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť

prach.
- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom
RASAMIX 9440160, s BETOMARC 9450150 alebo s
RASOMARC 9500150, podľa typológie podkladu.
- Spevniť jednou vrstvou IDROFIS 4700006 nástenný
spevňovací
prostriedok
akrylátový
vodný
alebo
mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla
ATOMO 8840001. Všeobecne na povrchy veľmi
rozpadnuté, kde sú slabé hrúbky starých temperových
farieb alebo skazené maľovky, používať izolačný
prostriedok s rozpúšťadlom ISOMARC 4410111 alebo
mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla
ATOMO 8840001.
- V prítomnosti nesúrodých povrchov, s prítomnosťou
starých náterov, štukatúr, záplat, zjednotiť podklad
pomocou krycieho spevňovacieho prostriedku vodou
riediteľného MARCOTHERM PRIMER kód 4740019.
- Pristúpiť k použitiu STUCCO VENEZIANO podľa
spôsobov popísaných v návodoch na použitie.
*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia
od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou
predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri
príslušný technický list).
Povrchy z masívneho dreva a preglejky:
- 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.
- Zatmeliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu.
Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Naniesť na čistý a suchý podklad 1 - 2 vrstvy základného
náteru MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Pristúpiť k použitiu STUCCO VENEZIANO podľa
spôsobov popísaných v návodoch na použitie.
- Dávať pozor na úpravu dreva bohatého na tanín (trieslo)
ako je gaštan. Môžu sa objaviť tmavé škvrny.
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: oceľové hladítko na zarovnanie podkladu,
oceľové špachtle rôznej veľkosti na vrchnú vrstvu.
- Počet vrstiev: 3 vrstvy produktu (2 vrstvy podkladové + 1
vrchná) podľa pórovitosti podkladu.
- Naniesť oceľovým hladítkom jednu alebo viac vrstiev
produktu, vyhladením získať hladký a jednotný povrch.
- Počkať 5 hodín medzi dvomi po sebe idúcimi vrstvami,
stále brúsením brúsnym papierom.
- Naniesť oceľovou špachtľou vrchnú vrstvu. Takáto
operácia sa môže urobiť odoberaním malého množstva
produktu a jeho rozotieraním špachtľou rýchlymi a
rozhodnými pohybmi.
- Po 5 minútach pristúpiť k vyhladeniu pritláčajúc špachtľu
viackrát na povrch polkruhovitými pohybmi.
- Na zvýšenie lesku konečnej úpravy sa odporúča vybrúsiť
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ju veľmi jemným brúsnym papierom (napr. M-1500),
podobným tomu aký používajú karosári a potom opakovať
postup leštenia pomocou oceľovej špachtle.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Neodporúča sa náter prekrývať voskom alebo podobnými
produktmi, pretože časom majú sklon ochudobniť prestížne
charakteristiky produktu.
- Orientačná výdatnosť: 1-1,4 kg/m2 na dokončenie na
bežnej omietke; 0,4-0,6 kg/m2 na dokončenie na hladkých
povrchoch.

technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

ZAFARBENIE
Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico
Marcromie a farbivami COLORADO serie 548.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať
medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým
rozdielom v odtieňoch.
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
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200
g/l (2010)
STUCCO VENEZIANO obsahuje max: 150 g/l VOC
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.
Uschovávať 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
Dekoračný povlak lesklý pre interiéry.
Použitie, na podklady vopred pripravené, dekoračného
lesklého povlaku pre interiéry STUCCO VENEZIANO séria
943, na báze modifikovaného akrylátového kopolyméru, vo
viacerých vrstvách v množstvách určených podľa
absorpčnej schopnosti podkladu a požadovaného
estetického efektu.
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na 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
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