ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

STUCOFIX
Aκρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υδατοδιαλυτός λευκός στόκος, με βάση ρητίνες
ακρυλοστυρενίου. Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και
στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να
‘σκάει’ και τρίβεται εύκολα, προσφέροντας λεία
και ανθεκτική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Έτοιμος προς χρήση.
• Εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν, σοβά και ξύλο.
• Πολύ καλό γέμισμα.
• Ανθεκτικός στην υγρασία και τον παγετό.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το STUCOFIX εξομαλύνει τοιχοποιίες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδες, καθώς και
ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, ακόμη και ξύλινα σκάφη. Σφραγίζει άριστα μικρές
οπές που δημιουργούνται από πρόκες στους
τοίχους.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές,
απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και λάδια και
να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από
την κατασκευή τους (για μαρμαροσοβά ή εμφανές μπετόν).
2. Εφαρμογή
Το υλικό απλώνεται ως έχει με μεταλλική σπάτουλα σε μία έως δύο επιστρώσεις, πάχους
0,5mm. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί, αφού στεγνώσει η πρώτη. Μετά από 2-3 ώρες τρίβουμε
με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. H επιφάνεια επαναβάφεται με πλαστικά, ακρυλικά χρώματα ή ριπολίνη.
KAΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά
τη χρήση τους.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1kg/2-3m², ανάλογα με την επιφάνεια
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

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.
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Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από
τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την
ημερομηνία παραγωγής.
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
• Χαρτοκιβώτιο 24τμχ 200gr
• Χαρτοκιβώτιο 18τμχ 400gr
• Χαρτοκιβώτιο 24τμχ 800gr
• Δοχείο 5kg, 20kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Πάστα - Λευκό

Ειδικό βάρος

1,70±0,08kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +8°C έως +35°C

Βάψιμο ή τοποθέτηση
ταπετσαρίας

Μετά από 24 ώρες

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον
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