6.2 Τεχνοτροπίες

STUCCO VIVERE

Διακοσμητικός στόκος τεχνοτροπίας

ΔOΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Δημιουργήστε
ξεχωριστές τεχνοτροπίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Πάστα - Λευκό

Αποχρώσεις

(Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές
DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των
20ml) που δημιουργούν 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις.

Ειδικό βάρος

1,60±0,10kg/lt

Στερεά κατά βάρος

68-72 %w/w

pH

8,0±0,5

Στιλπνότητα

Σατινέ

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Αραίωση

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.

Χρόνος στεγνώματος

Στην αφή περίπου μία ώρα ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία ).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Έτοιμη προς χρήση, λευκή πάστα με
βάση ακρυλικές ρητίνες και αδρανή
χαμηλής απορροφητικότητας, κατάλληλη για τη δημιουργία τεχνοτροπιών σε πλήθος επιφανειών. Η ειδική
του σύνθεση, επιτρέπει τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων με εξαιρετικό
διακοσμητικό ενδιαφέρον, δίνοντας
τη μεγαλoπρεπή αίσθηση του μαρμάρου με απίθανα νερά. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται εύκολα
και απλώνει θαυμάσια. Επιτρέπει στον
εφαρμοστή του να ‘παίξει’ και να επιτύχει μοναδικές τεχνοτροπίες, έχοντας τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει την απόχρωσή του, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Η λευκή του
απόχρωση, αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιας γκάμας 120 αποχρώσεων (βάσει χρωματολογίου), μέσω του συστήματος DUROCOLOR της
DUROSTICK σε σύριγγες. Διαλέξτε το
χρώμα που σας ταιριάζει και χρωματίστε το STUCCO VIVERE.

Το STUCCO VIVERE εφαρμόζεται σε
τοίχους και ταβάνια σπατουλαριστά
(εικ. 1,2,5), καθώς και σε ασταρωμένες
με AQUAFIX γυψοσανίδες (εικ.3), τσιμεντοσανίδες, σε ήδη βαμμένες (εικ.4),
αλλά και σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες,
όπως ξύλινες πόρτες, παλαιά έπιπλα
κ.ά. Η εξαιρετική του πλαστικότητα και
η ισχυρή του πρόσφυση, επιτρέπει την
εφαρμογή ακόμα και σε πλήθος κατασκευών, όπως πάγκοι, καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια, τζάκια, κολόνες κ.ά.
Το STUCCO VIVERE εξελίσσει τους χώρους που εφαρμόζεται και τους απογειώνει αισθητικά, δίνοντας στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού τη σφραγίδα και την υπογραφή της επιλογής σας.

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1kg/2-3m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

εικ. 1

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του,
σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και
εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 1kg
Δοχείο 5kg

εικ. 2

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, παλιές ξεφλουδισμένες βαφές, σαθρά υλικά και υγρασία.

• Αδρές ξύλινες άβαφες επιφά- την εφαρμογή του STUCCO VIVERE. Σπατουλάρουμε ξυστά στην επινειες, μετά τον εμποτισμό τους με • Ξεφλουδισμένες ήδη βαμμένες φάνεια το πρώτο χέρι, κατά προτίDUROXYL AQUA WOOD protection/ επιφάνειες, ασταρώνονται με στα- μηση με ανοξείδωτη σπάτουλα και
conditioner (για προστασία από θεροποιητή AQUAFIX, που θα εξι- φροντίζουμε να έχουμε ένα λείο και
μύκητες και υγρασία), σπατου- σορροπήσει την απορροφητικότη- με διάφορα νερά αποτέλεσμα. Τα
λάρονται με STUCOFIX πολτό της τά τους, θα τις σταθεροποιήσει και διάφορα νερά επιτυγχάνονται, όταν
θα δημιουργήσει άριστες συνθή- εφαρμόζουμε το STUCCO VIVERE
DUROSTICK.
• Νέες επιφάνειες από μαρμα- κες πρόσφυσης, προκειμένου να με διαφορετική κατεύθυνση της
ροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα διακοσμηθούν με STUCCO VIVERE. σπάτουλας (βήμα 1,2).
ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ: Αφού έχει στεγνώκαι τσιμεντοσανίδα, τις σπατου- 2. Εφαρμογή
λάρουμε πρώτα με STUCOFIX-P ή ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ: Για τις τοιχοποιίες σει καλά η επιφάνεια, την περνάμε
POWDER COAT της DUROSTICK. αφού ασταρωθούν, εφαρμόζουμε με ένα ψιλό γυαλόχαρτο και την ξεΑκολουθεί καλό τρίψιμο με το κατά προτίμηση ένα πλαστικό χρώ- σκονίζουμε πολύ καλά. Με ένα στοκατάλληλο γυαλόχαρτο, ξεσκο- μα στην απόχρωση του STUCCO καδόρο 6-8 εκατοστά (πάντα ανοξείδωτο) εφαρμόζουμε με μικρές
νίζονται καλά και ασταρώνονται VIVERE που έχουμε επιλέξει.
με μικρομοριακό σταθεροποιητή ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αφού χρωμα- σπατουλιές το STUCCO VIVERE σε
τίσουμε το STUCCO VIVERE με το μία σχετική απόσταση η μία από την
AQUAFIX της DUROSTICK.
• Σε ήδη βαμμένες σταθερές επι- δοσομετρικό σύστημα σε σύριγ- άλλη (βήμα 3,4).
φάνειες από μαρμαροσοβά ή γυψο- γες DUROCOLOR της DUROSTICK, Όταν το STUCCO VIVERE αρχίζει
σοβά, αρκεί το ελαφρύ τρίψιμό τους ανακατεύουμε ελάχιστα ώστε να να στερεοποιείται (να ‘τραβάει’)
με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, πριν διακρίνεται το λευκό του χρώμα. το πατάμε με την ορθογώνια ανο-

βήμα 1

βήμα 2

βήμα 3

βήμα 4

ξείδωτη σπάτουλα με κυκλικές κινήσεις. Με το συνεχές ‘πάτημα’ θα
έχουμε ένα αποτέλεσμα με λεία και
με εξαιρετική γυαλάδα επιφάνεια
(βήμα 5,6).
Προσοχή! Οι σπάτουλες θα πρέπει να είναι πάντα καθαρές για να
αποφεύγουμε γραμμές στην επιφάνεια από το ξερό υλικό που θα
υπάρχει επάνω στη σπάτουλα.
ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει (2 έως 4 ημέρες), ανάλογα την υγρασία και τη
θερμοκρασία, ακολουθούν μία
έως δύο επιστρώσεις με το ειδικό φυσικό κερί CERA VIVERE της
DUROSTICK, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο εξαιρετική στιλπνότητα, προστασία από λεκέδες και
διαπνοή της επιφάνειας (βήμα 7,8).

βήμα 5

βήμα 6

Μάθετε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τις τεχνοτροπίες
• Διαβάστε το έντυπο ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ DUROSTICK.
Ξεφυλλίστε το ηλεκτρονικά και αποθηκεύστε το
στον υπολογιστή σας. Tυπώστε το!
βήμα 8

www.durostick.gr

τελική επιφάνεια

6. ΥΠΟΣΤΡΩΜAΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ

βήμα 7

εικ. 3

εικ. 4

εικ. 5
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