Technická informace

Stucco Decor di Luce
Nová stěrková hmota pro vysoce lesklé atraktivní povrchy

Popis výrobku
Oblast použití

Stěrková hmota na disperzní bázi pro vytváření vysoce lesklých povrchů v interiéru.

Vlastnosti

-

Technická data

- hustota cca 1,45 g/cm
- hodnota Sd cca 0,06m

Materiálová báze

akrylátová disperze

Balení

2,5 a 5l

Odstín

Základní odstín bělavý, polotransparentní. Lze tónovat technologií ColorExpress v široké
škále barevných odstínů.

Lesk

Podle způsobu zpracování lesklý až vysoce lesklý

Skladování

V chladu, ale ne na mrazu.

ředitelná vodou
bez obsahu rozpouštědel
polotransparentní
vysoce lesklá bez dodatečných vrstev
hospodárné a jisté zpracování
tónovatelná na ColorExpress zařízení
dobře čistitelná
vysoce difúzní
vysoce sorpční
3

Zpracování
Vhodné podklady

Podklad musí být čistý, suchý, bez uvolňujících se součástí a bez barevných kontrastů.

Příprava podkladu

Základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund. Podle potřeby 1 – 2 vrstvy tmelu Caparol
Accord Spachtel celoplošně nanesené. Po vyschnutí se vrstva přebrousí. Ke sjednocení
a snížení nasákavosti se provede základní nátěr Caparol penetrace pod disperzní barvy.

Příprava materiálu

Materiál je připraven k použití. Před použitím stačí jej rozmíchat.

Nanášení materiálu

K nanášení doporučujeme používat stěrku z nerezové oceli. Stěrku je třeba před prvním
použitím lehce zamokra přebrousit jemným brusným papírem o zrnitosti 400 – 600
(hrany).
Stucco Decor di Luce se nanese celoplošně v co možná nejnižší vrstvě.
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Souvislou plochu je třeba nanést najednou a napojovat do mokrého materiálu.

Po zaschnutí se srazí vzniklé hrany.
Druhá vrstva se nanáší stejným způsobem, jako vrstva první.

Při tom se začíná vytvářet požadovaný lesk povrchu.
Po krátkém zaschnutí se povrch vyhladí naplocho položenou stěrkou s malým tlakem.

Tím vznikne typický hladký povrch.
Doporučení
Povrch ošetřený stěrkovou technikou Stucco Decor di Luce vyniká optickou hloubkou a
jemnou hrou světel a stínů spolu se změnou osvětlení a pozorovacích podmínek.
Optickou hloubku a lesk je možné ovlivnit další vrstvou materiálu. Dodatečné leštění
jinými prostředky se nedoporučuje.
Uvedený postup nanášení je jenom doporučení, materiál lze zpracovávat i jinými způsoby
a tím mu dodat jinou tvář – například:
- Benátský štuk
- Technika mramorování
- A mnohé další

Skladba nátěru

Základní nátěr:
Caparol-Haftgrund
Pomocná vrstva:
Caparol Akkord Spachtel.
Penetrace pod disperzní barvy
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Konečný nátěr:
2 - 3 vrstvy Stucco Decor di Luce.
Spotřeba

Cca 160 – 180 ml/ m2 pro dva pracovní kroky. Skutečnou spotřebu stanovte na zkušební
ploše.

Podmínky zpracování

Minimální teplota (podklad, materiál, vzduch) 5 C.

Doba schnutí

Při 20 C a 65% vlhkosti po 30 – 60 minutách suché na povrchu. Plné proschnutí za 1 – 2
dny. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti se tyto časy prodlužují.

Čištění nářadí

Ihned po použití čistou vodou.

o

o

Instrukce
Bezpečnostní
upozornění

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto
nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická
opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace.
Určeno pro průmyslové zpracování.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.
Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01
12).
Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Upozornění

Doporučení k čištění a údržbě
Navzdory vysoké sorpční schopnosti lze Stucco Decor di Luce velice dobře čistit. I
znečištění kávoui, čajem, kečupem, etc. lze vodou a měkkým hadrem odstranit prakticky
beze zbytku. Usazeniny vodního kamene odstraňte vhodným čistícím prostředkem.
Čištění provádějte opatrně. Případná poškození povrchu lze odstranit vyleštěním nebo
další vrstvou materiálu.
Snášenlivost s jinými nátěrovými látkami:
Aby bylo možné získat zvláštní vlastnosti Stucco Decor di Luce, nesmí se materiál míchat
s jinými nátěrovými hmotami.

Prohlášení o
obsažených látkách

Směs akrylátových a vinylacetátových polymerů, minerální plniva, voda, glykoléter,
glykol, esteralkohol, aditiva, konzervační prostředky

Obsah VOC

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/b): 100 g/ l (2010). Tento
výrobek obsahuje max. 40 g/l VOC.

Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli
poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko

tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice@caparol.cz
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Technická informace - vydání: červenec 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.
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