6.2 Τεχνοτροπίες

MATIZ Stucco Decorativo

ΔOΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20°C και 65% R.H.)
Μορφή - Χρώμα

Τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα,
τροποποιημένο με ρητίνες - Λευκό

Τοξικότητα

Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος

1,05±0,05kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος

1,75±0,05kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου

80μm

Απαίτηση σε νερό

2,0lt νερό για κάθε 5kg κονία

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Θερμοκρασιακή αντοχή

Από -35°C έως +80°C

Χρόνος ζωής στο δοχείο

3-4 ώρες

Μέγιστο πάχος εφαρμογής

2mm/στρώση

Εφαρμογή προστατευτικής βαφής

Μετά από 24 ώρες

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή 28 ημερών, κατα ΕΝ 1015 – 11, σε:
• κάμψη

2,80±0,50 N/mm2

• θλίψη

4,50±1,00 N/mm2

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015 – 12, σε:
• πρόσφυση σε σκυρόδεμα - ασβεστοκονίαμα

1,00 N/mm2

Tριχοειδής απορρόφηση νερού (c)
κατά ΕΝ 1015-18

≤ 1,20kg/m².min0,5

Διακοσμητικός ακρυλικός στόκος τεχνοτροπίας
σε μορφή πούδρας
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Λεπτόκοκκο, πολυμερικό, λευκό κονίαμα, κατάλληλο για τη δημιουργία τεχνοτροπιών σε κάθε εσωτερική οικοδομική επιφάνεια.
Η ειδική του σύνθεση, επιτρέπει τη
δημιουργία καλλιτεχνημάτων με εξαιρετικό διακοσμητικό ενδιαφέρον.
Προσφύεται ισχυρά σε κατάλληλα
προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται με χαρακτηριστική ευκολία,
απλώνει θαυμάσια και επιτρέπει στον
καλλιτέχνη εφαρμοστή να ‘παίξει’ μαζί του έως ότου επιτύχει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Το MATIZ Stucco Decorativo, είναι ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση των
χώρων, δεν σκάει και δεν ρηγματώνει, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί με την
ίδια επιτυχία σε ήδη βαμμένες ή και
άβαφες επιφάνειες. Η λευκή του απόχρωση, αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιας γκάμας αποχρώσεων,
μέσω του Δοσομετρικού Συστήματος
DUROCOLOR της DUROSTICK.
Το σύστημα DUROCOLOR, αποτελείται από δοσομετρικές σύριγγες χρωστικών, σε 20 βασικές αποχρώσεις,
που κάθε σταγόνα τους μπορεί να
δημιουργήσει τη δική σας μοναδική
απόχρωση.
Διαλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει και
εφαρμόστε το MATIZ Stucco Decorativo
σε κάθε χώρο του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, δημιουργώντας
καλλιτεχνήματα σημειακά ή συνολικά.
Αλλάξτε την εικόνα και ανακαλύψτε τα
πρωτόγνωρα διακοσμητικά μονοπάτια
που σας οδηγεί το προϊόν, δημιουργώντας χώρους μοναδικούς που ξεχωρίζουν. Κατατάσσεται στην κατηγορία
GP: CS II / WO κατά EN 998 - 1.

• Ισχυρή πρόσφυση • Ευκολία διάστρωσης • Υψηλή σκληρότητα τελικής διακοσμημένης επιφάνειας, χωρίς
ρηγματώσεις • Κάλυψη μικροατελειών στην επιφάνεια, χωρίς να απαιτείται άλλο επισκευαστικό προϊόν.
• Ευκολία επαναπροσδιορισμού της
απόχρωσης, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
• Αντοχή στην καθημερινή χρήση των
χώρων και το συχνό καθαρισμό τους
με ήπια οικιακά καθαριστικά (για επιφάνειες ολοκληρωτικά προστατευμένες, με το διάφανο ματ βερνίκι νερού
DECOFIN AQUA).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του,
σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από
την ημερομηνία παραγωγής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σε βαμμένες ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες που πρόκειται
να διακοσμηθούν με MATIZ, συνιστάται κατά την παρασκευή του
υλικού, η αντικατάσταση του νερού ανάμειξης με Ακρυλικό Γαλάκτωμα D-20 της DUROSTICK σε αναλογία 1:1.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο
έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Χαρτοκιβώτιο 4 σακούλες 5kg

Το MATIZ Stucco Decorativo εξελίσσει τους χώρους που εφαρμόζεται και
τους απογειώνει αισθητικά.
Τοίχοι και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες,
πορομπετόν, αλλά και ξύλινες επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες, είναι ιδανικά υποστρώματα για
να διακοσμηθούν με MATIZ Stucco
Decorativo (εικ. 2,3). Η εξαιρετική του πλαστικότητα, επιτρέπει την
εφαρμογή του ακόμη και σε χτισμένες κατασκευές, όπως είναι πάγκοι,
καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια κ.ά.
Διακρίνεται για την ικανότητά του να
καλύπτει με επιτυχία μικροατέλειες
στην επιφάνεια, όπως είναι τριχοειδή, μικρορωγμές και οπές, γι’ αυτό
και χρησιμοποιείται σε ανακαινίσεις
και αναπλάσεις χώρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές,
απαλλαγμένες από σκόνη και κάθε
σαθρό υλικό, όπως παλαιές αποσαθρωμένες βαφές κ.ά. Άβαφες οικοδομικές επιφάνειες από σοβά ή λείο
μπετόν, μπορούν να διακοσμηθούν με
MATIZ Stucco Decorativo μετά την πάροδο 25 τουλάχιστον ημερών από την
κατασκευή τους. Οι σοβατισμένες επιφάνειες, προετοιμάζονται με τρίψιμο
με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και διαβρέχονται ελαφρά, ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, αρκεί το ελαφρύ τρίψιμό τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, πριν την εφαρμογή.
Σε παλαιότερες επιφάνειες, βαμμένες με χρώματα που έχουν αποσαθρωθεί ή δεν είμαστε βέβαιοι για το είδος
βαφής ή τη σταθερότητά τους, συνιστάται το αστάρωμά τους με το μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της
DUROSTICK, που θα διεισδύσει σε βάθος και θα εξασφαλίσει άριστες συνθήκες πρόσφυσης στο Διακοσμητικό
Ακρυλικό Στόκο Τεχνοτροπίας που θα
τις επενδύσει.
Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες,
ασταρώνονται με το μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK,
που θα τις σταθεροποιήσει και θα εξισορροπήσει την απορροφητικότητά
τους, ώστε να υποδεχθούν ομαλά τη
διακόσμησή τους με MATIZ Stucco
Decorativo. MDF, κόντρα πλακέ και άλλες ξύλινες επιφάνειες, προστατεύονται πριν την επένδυσή τους, με υδατοδιαλυτό συντηρητικό εμποτισμού
DUROXYL AQUA Wood Protection/
Conditioner της DUROSTICK.
2. Εφαρμογή: Σε καθαρό δοχείο με
2 λίτρα νερό, αναμειγνύουμε 5 κιλά
πούδρας MATIZ Stucco Decorativo
και αναδεύουμε με δράπανο σε χαμηλές στροφές, έως ότου δημιουρ-

γηθεί ένα συνεκτικό παστώδες μείγμα χω- της, το κλασικό σπατουλάρισμα των επιφανει- ‘δυνατές’ εμφανίσεις χρώματος μέσα στο σύρίς σβώλους. Αφήνουμε περίπου 10 λεπτά ών, μόνο που σε αυτή την εφαρμογή το απο- νολο του διακοσμητικού μας στόκου που θα κάτο μείγμα να ‘ωριμάσει’ και επαναλαμβάνου- τέλεσμα είναι τελικό και φυσικά εντυπωσιακό. νουν ενδιαφέρον το τελικό αποτέλεσμα. Απλώμε την ανάδευση χωρίς να προσθέσουμε επι- Αρχικά, στην κατάλληλα προετοιμασμένη επι- νουμε τη χρωματισμένη πάστα στην επιφάνεια,
πλέον νερό. Ο Διακοσμητικός Ακρυλικός Στό- φάνεια εφαρμογής, απλώνουμε με φαρδιά σπά- με κάθετες, οριζόντιες ή και διαγώνιες κινήκος Τεχνοτροπίας, παραμένει εργάσιμος για τουλα σπατουλαρίσματος μία στρώση, που θα σεις, ανάλογα με την εικόνα που επιθυμούμε.
3-4 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλ- λειτουργήσει σαν λευκή βάση, θα αναδείξει και Πατάμε με τη σπάτουλα επάνω στη λευκή βάση
λοντος. Συνιστάται περιοδική ανάδευση, χω- θα φωτίσει τη διακοσμητική εφαρμογή που θα και δημιουργούμε έργο μοναδικής διακοσμητιρίς να προστεθεί νερό, ώστε το μείγμα να πα- ακολουθήσει. Σημαντικό είναι, κατά το άπλω- κής αξίας, ικανό να μας ταξιδεύει κάθε φορά
ραμείνει ‘αφράτο’ με καλή εργασιμότητα, καθ’ μα του υλικού η σπάτουλα να πατάει γερά στην που το αντικρίζουμε σε κλασικές, μοντέρνες ή
επιφάνεια (ξυστά), ώστε να ελευθερώνει τυ- και μεταμοντέρνες διαδρομές.
όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.
Το άπλωμα του MATIZ Stucco Decorativo στην χόν εγκλωβισμένο αέρα που θα μπορούσε να Η δυνατότητα που έχει η κάθε εφαρμογή να
επιφάνεια που θέλουμε να διακοσμήσουμε, γί- δημιουργήσει φυσαλίδες ή φουσκώματα. Επί- εξελιχθεί, είναι στο χέρι του καλλιτέχνη εφαρνεται με ανοξείδωτη σπάτουλα και στοκαδόρο, σης, το αποτέλεσμα της πρώτης στρώσης θα μοστή, αφού με την ίδια λογική μπορεί να αναη επιλογή των οποίων εξαρτάται από τη βούλη- πρέπει να είναι λείο ώστε η δεύτερη στρώση πτυχθεί δεύτερο, ακόμη και τρίτο χρώμα στην
ση του καλλιτέχνη εφαρμοστή (εικ. 1). Ανάλογα να αναπτυχθεί ομαλά χωρίς εμπόδια.
ίδια επιφάνεια συνθέτοντας έτσι ένα πολύχρωμε το εφέ που θέλουμε να αποδώσουμε διαφέ- Το MATIZ Stucco Decorativo, εφαρμόζεται σε μο, τρισδιάστατο σύνολο υψηλής αισθητικής.
ρει το εργαλείο εφαρμογής ως προς το μέγε- στρώσεις πάχους 1-2 mm η κάθε μία.
Οι επιφάνειες αδιαβροχοποιούνται και προσταθος και τη μορφή του. Στην περίπτωση που πα- Μετά από 3-4 ώρες και αφού η πρώτη στρώση τεύονται ολοκληρωτικά για πολλά χρόνια, με το
ράλληλα με τη διακόσμηση θέλουμε να επιτύ- έχει στεγνώσει, επανερχόμαστε για να δημι- διάφανο ματ βερνίκι νερού DECOFIN AQUA της
χουμε και διόρθωση της επιπεδότητας της επι- ουργήσουμε τις τεχνοτροπίες που επιθυμούμε. DUROSTICK, που θα τις απογειώσει αισθητιφάνειας, τότε συνιστάται η χρήση οδοντωτής Επιλέγουμε μία από τις 20 διαφορετικές απο- κά χαρίζοντάς τους βάθος, χωρίς γυαλάδες*.
σπάτουλας με δόντια 3mm. Εξασφαλίζει επι- χρώσεις του συστήματος DUROCOLOR της Εφαρμόζεται, τουλάχιστον 24 ώρες μετά από
διορθωτικά γεμίσματα που στη συνέχεια με την DUROSTICK και με τη δοσομετρική σύριγγα την εφαρμογή του MATIZ Stucco Decorativo,
ίσια πλευρά της σπάτουλας επιπεδώνονται και που περιέχει τη χρωστική - απόχρωση, ρίχνου- με ρολό (για το σύνολο της επιφάνειας) και πιαποκτούν λείο φινίρισμα. Το τελικό συνιστώμε- με στην πάστα μας σταγόνες χρώματος, τόσες νέλο (για τα ‘κοψίματα’), σε μία έως δύο επινο πάχος κάθε στρώσης δεν πρέπει να ξεπερ- όσες θα χρειαστούν για να δημιουργήσουν το στρώσεις.
νάει τα 2mm, ενώ η εφαρμογή ολοκληρώνεται επιθυμητό εφέ.
σε δύο στρώσεις με διαφορά μεταξύ τους 2-3 Αναδεύουμε πάστα και χρωστική τόσο όσο * Εάν επιθυμείτε γυαλιστερή όψη της τελικής
ώρες, χρόνος που απαιτείται για το επιφανεια- χρειάζεται για να διασκορπιστεί το χρώμα μέσα επιφάνειας, τότε αντί του DECOFIN AQUA, συστην πάστα χωρίς όμως να ομογενοποιηθεί με νιστάται το φυσικό κερί προστασίας διακοσμηκό στέγνωμα της πρώτης στρώσης.
Η διαδικασία εφαρμογής θυμίζει στα στάδιά αυτή. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε τικών στόκων τεχνοτροπίας CERA VIVERE.

Μάθετε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τις τεχνοτροπίες
• Παρακολουθήστε κινηματογραφημένη εφαρμογή των τεχνοτροπιών στο κανάλι της DUROSTICK
στο YOUTUBE και στο site της
εταιρίας

www.durostick.gr

εικ. 1

εικ. 2

εικ. 3

6. ΥΠΟΣΤΡΩΜAΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ

• Διαβάστε το έντυπο
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ DUROSTICK.
Ξεφυλλίστε το ηλεκτρονικά και
αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας. Tυπώστε το!
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