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STUCOFIX Aκρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση

6.1 Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/2-3m², ανάλογα με την επιφάνεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

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 24 τεμ. 200gr
Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 400gr
Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 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

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Έτοιμος στόκος, υδατοδιαλυτός, με 
βάση τις ρητίνες ακρυλοστυρενίου. 
Στρώνει εύκολα και μαλακά, χωρίς να 
κουράζει τον τεχνίτη, έχει ισχυρή πρό-
σφυση και γεμίζει τις επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν και ξύλο, χωρίς σκασίμα-
τα. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκο-
λα και δημιουργεί λεία και ανθεκτική 
επιφάνεια, με αντοχή στην υγρασία και 
τον παγετό. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το STUCOFIX εξομαλύνει τοιχοποιίες 
από μαρμαροσοβά (εικ. 1,2), γυψοσο-
βά, γυψοσανίδες καθώς και ξύλινες 
επιφάνειες, όπως πόρτες (εικ. 3), πα-
ράθυρα ακόμη και ξύλινα σκάφη. 
Σφραγίζει άριστα μικρές οπές που δημι-
ουργούνται από πρόκες στους τοίχους.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθα-
ρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σα-
θρά σημεία και λάδια και να έχουν πε-
ράσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την 
κατασκευή τους (για μαρμαροσοβά ή 
εμφανές μπετόν).

2. Εφαρμογή
Το υλικό απλώνεται ως έχει με μεταλ-
λική σπάτουλα σε μία έως δύο επι-
στρώσεις, πάχους 0,5mm. Η δεύτερη 
στρώση ακολουθεί, αφού στεγνώσει η 
πρώτη. Μετά από 2-3 ώρες τρίβουμε 
με το κατάλληλο γυαλόχαρτο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, 
αμέσως μετά τη χρήση τους.
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