Fişă Tehnică

STUCCOCRET
Gled
Proprietăţi

Mod de utilizare

STUCCOCRET este un mortar de ciment alb, cu
granulaţie deosebit de fină, aditivat cu răşini
polimerice. Prin adăugarea de apă se obţine o masă
păstoasă, cu lucrabilitate foarte bună, adecvată
pentru şpăcluire în spaţii interioare.

1. Suportul
Suprafata ce urmeaza sa fie acoperita, se curata de
praf, vopsele etc. Nu este nevoie de grunduire
pentru aderenta nici de pregatirea suprafetei cu
ulei.

Domenii de aplicare
STUCCOCRET se utilizeaza pentru nivelarea si
pregatirea suprafetelor interioare ale cladirilor,
suprafete ce urmeaza sa fie vopsite sau acoperite
cu alte produse de finisaj.
STUCCOCRET este adecvat pentru suprafete de
tencuiala, beton si gips carton si inlocuieste
chiturile de ulei si alte materiale similare.

2. Aplicarea
Se amesteca continutul unui sac de 20 kg de praf
cu 8 kg de apa pana se formeaza un amestec
omogen cu lucrabilitatea adecvata.
Materialul se aplică în două straturi, cu şpaclul.
Stratul al doilea urmează după ce primul „a tras”
(adică după 2-3 ore).
Frecarea şi vopsirea suprafeţei finale se face după
circa 12 ore.

Caracteristici Tehnice

Consumul

Forma:

praf

Culoare:

alb

Cantitate de apa
de amestec:

8 kg/sac 20 kg

Densitate praf:

0,90 ± 0,10 kg/lit

Densitate in stare umeda: 1,60 ± 0,10 kg/lit
Timp de lucru:

4 ore la +23οC

1,1 kg/mp/mm grosime strat.
Ambalaj
STUCCOCRET este disponibil in saci de 4 kg,
10 kg si 20 kg.
Depozitare
12 luni de la data fabricatiei, in saci inchisi, in
spatii ferite de umezeala si inghet.
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Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru
acelaşi produs.

