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STUCCO VIVERE 
 
 
Διακοσμητικός στόκος τεχνοτροπίας 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Έτοιμη προς χρήση, λευκή πάστα με βάση ακρυ-
λικές ρητίνες και αδρανή χαμηλής απορροφητι-
κότητας. Κατάλληλη για τη δημιουργία τεχνοτρο-
πιών με εξαιρετικό διακοσμητικό ενδιαφέρον, δί-
νοντας τη μεγαλοπρεπή αίσθηση του μαρμάρου 
με απίθανα νερά. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε κα-
τάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύε-
ται 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 από-
χρωση, αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιας 
γκάμας 120 αποχρώσεων (βάσει χρωματολο-
γίου), μέσω του συστήματος DUROCOLOR της 
DUROSTICK σε σύριγγες. Επιλέξτε το χρώμα 
που σας ταιριάζει και χρωματίστε το STUCCO 
VIVERE. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το STUCCO VIVERE εφαρμόζεται σε τοίχους 
και ταβάνια σπατουλαριστά, καθώς και σε γυψο-
σανίδες, τσιμεντοσανίδες, σε ήδη βαμμένες, 

αλλά και σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, ό-
πως ξύλινες πόρτες, παλαιά έπιπλα κ.ά., μετά 
από την κατάλληλη προετοιμασία τους. Η εξαι-
ρετική του πλαστικότητα και η ισχυρή του πρό-
σφυση, επιτρέπει την εφαρμογή ακόμα και σε 
πλήθος κατασκευών, όπως πάγκοι, καναπέδες, 
τραπέζια, κρεβάτια, τζάκια, κολόνες κ.ά. Εξελίσ-
σει τους χώρους που εφαρμόζεται και τους απο-
γειώνει αισθητικά, δίνοντας στους εσωτερικούς 
χώρους του σπιτιού τη σφραγίδα και την υπο-
γραφή της επιλογής σας. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, 
απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, παλιές ξε-
φλουδισμένες βαφές, σαθρά υλικά και υγρασία. 
Αδρές ξύλινες άβαφες επιφάνειες, μετά τον ε-
μποτισμό τους με DUROXYL Aqua TOTAL 
WOOD PROTECTION (για προστασία από μύ-
κητες και υγρασία), σπατουλάρονται με 
STUCOFIX πολτό της DUROSTICK. 
Νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυψο-
σοβά, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα, σπα-
τουλάρονται με STUCOFIX-P ή POWDER 
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COAT της DUROSTICK. Ακολουθεί τρίψιμο με 
το κατάλληλο γυαλόχαρτο, απομάκρυνση της 
σκόνης και αστάρωμα με μικρομοριακό σταθε-
ροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK. 
Σε ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες από 
μαρμαροσοβά ή γυψοσοβά, αρκεί το ελαφρύ 
τρίψιμό τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. 
Ήδη βαμμένες, ξεφλουδισμένες ή παλαιότε-
ρες επιφάνειες, ασταρώνονται με μικρομοριακό 
σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK. Θα 
διεισδύσει σε βάθος και θα διασφαλίσει άριστες 
συνθήκες πρόσφυσης. Μετά την ως άνω προε-
τοιμασία ανά επιφάνεια εφαρμογής, ακολουθεί η 
εφαρμογή του STUCCO VIVERE. 
 
2. Εφαρμογή 
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ασταρώνουμε τις τοιχοποιίες 
και εφαρμόζουμε κατά προτίμηση ένα πλαστικό 
χρώμα στην απόχρωση του STUCCO VIVERE 
που έχουμε επιλέξει. 
ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αφού χρωματίσουμε το 
STUCCO VIVERE με τις σύριγγες 
DUROCOLOR, ανακατεύουμε ελάχιστα ώστε να 
διακρίνεται το λευκό του χρώμα. Σπατουλά-
ρουμε ξυστά στην επιφάνεια με ανοξείδωτη σπά-
τουλα και φροντίζουμε να έχουμε ένα λείο και με 
διάφορα νερά αποτέλεσμα. Τα διάφορα νερά ε-
πιτυγχάνονται, όταν εφαρμόζουμε το STUCCO 
VIVERE με διαφορετική κατεύθυνση της σπά-
τουλας. 
ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ: Όταν στεγνώσει καλά το πρώτο 
χέρι, περνάμε με ένα ψιλό γυαλόχαρτο και απο-
μακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη. Με ένα στοκα-
δόρο 6-8 εκατοστά (πάντα ανοξείδωτο) εφαρμό-
ζουμε με μικρές σπατουλιές το STUCCO 
VIVERE σε μία σχετική απόσταση η μία από την 
άλλη. Όταν αρχίζει να στερεοποιείται (να ‘τρα-
βάει’) το `πατάμε' με την ορθογώνια ανοξείδωτη 
σπάτουλα με κυκλικές κινήσεις. Με το συνεχές 
‘πάτημα’ θα έχουμε ένα αποτέλεσμα με λεία και 
με εξαιρετική γυαλάδα επιφάνεια. 
 
Προσοχή! Οι σπάτουλες θα πρέπει να είναι πά-
ντα καθαρές για να αποφεύγουμε γραμμές στην 
επιφάνεια από το ξερό υλικό που θα υπάρχει ε-
πάνω στη σπάτουλα. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1kg/2-3m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες ε-
πιφάνειες 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από 
τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να 
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 6τμχ 1kg 

• Δοχείο 5kg 
 

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 συν-
θήκες (υγρασία, θερμοκρα-
σία).  

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον  
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