TERMÉK ADATLAP

VELENCEI STUCCO
Art. Nr. 1400-1400.2
Termékleírás:

Natúrtermék

A velencei stucco egy nagyon finom szemcséjű, mésztartalmú minőségi vakolat beltéri sima, fényes,
márványhatású falfelületek készítéséhez; már akár két hajszálvékony réteg felhordásával áttetsző, lazúros hatást
ad.
A velencei stucco erősen lúgos, így természetes gombaölő hatású, párás-vizes helyiségekbe is ajánlott.

Összetétel:

Márványmész, márványliszt, cellulóz, metil-cellulóz, agyag, kovaföld.

Tulajdonságok:

• vízzel keverhető por formájában szállítjuk
• könnyen feldolgozható
• a belekevert márványlisztnek köszönhetően
természetes fehér színű, titán-dioxidot nem
tartalmaz

Felhasználási
területek:

Minden beltéri sima, kezeletlen és enyhén nedvszívó alapon (mész-, mészcement-, cement- vagy
gipszvakolatok) felhasználható, de az optimális diffúzióképesség eléréséhez a KREIDEZEIT mészvakolatait
ajánljuk: finomszemcsés dekor mészvakolat (Art. Nr. 980), középszemcsés dekor mészvakolat (Art. Nr.
967), rostos márványvakolat (Art. Nr. 945).
Durvább felületeket (gipszkarton, rostos gipszlap) finomszemcsés dekor mészvakolattal (Art. Nr. 980) vagy
rostos márványvakolattal (Art. Nr. 945) kell simítani.

•
•
•
•

glettszappanos (Art. Nr. 199) kezelés után víztaszító
pun viasszal (Art. Nr. 197) kezelve magasfényű
nem gátolja a diffúziót, nem párazáró
szagtalan

Nem alkalmas enyves festékekre, porló mészfestékekre, olaj- és latexfestékekre, műanyag bevonatokra, fára,
farostlemezre, fémre, valamint nem nedvszívó, illetve tartósan nedves felületekre.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:
Alkalmas
szerszámok:

Velencei kanál 200 x 80 mm (Art. Nr. K 4227)
Velencei kanál 240 x 100 mm (Art. Nr. K 4228)
Glettvas 200 x 80 mm (Art. Nr. K 4225)

Felületelőkészítés:

Az alap legyen stabil, portalan, tiszta, száraz, zsírmentes. Régi enyvvakolatokat és krétás bevonatokat alaposan
távolítsa el, az esetleges tapétaragasztó-maradványokat mossa le, diszperziós festékeket távolítsa el
(lekaparással), mész- és szilikátfestékek szilárdságát ellenőrizze, szükség esetén távolítsa el.
Színben átütő felület esetén sellak szigetelő alapozóval (Art. Nr. 234) kezelje.

Bekeverés:

A velencei stucco-port keverje el csomómentesen a megadott mennyiségű tiszta hideg vízben keverőszáras
fúrógéppel. 20 perc pihentetés után keverje át még egyszer alaposan.
A legszebb eredmény eléréséhez célszerű a bekevert stuccot a felhasználás előtti napon bekeverni, és fóliával
légmentesen lezárva tárolni.

Vízszükséglet:

1 kg velencei stucco-porhoz 500 – 550ml víz szükséges.

Színezés:

A KREIDEZEIT velencei stucco nem több, mint 100g/kg pigmenttel színezhető, a KREIDEZEIT föld- és ásványi
pigmentjeit használva. A színminta-táblázatok a honlapunkon (www.naturillo.hu) megtalálhatók. Más gyártók
pigmentjeit felhasználás előtt ellenőrizze (mészállóságra). A pigmenteket a stucco-por bekeverése előtt kell a
teljes mennyiségű vízben csomómentesen elkeverni.

Feldolgozás:

Min. feldolgozási hőmérséklet: 8°C.
1. Alapozás
A felületet portalanítsa, porló alapokat kefélje le, erősen illetve egyenetlenül nedvszívó felületeket alapozza
KREIDEZEIT kazeines festékalapozóval (Art. Nr. 145).
2. Felület kiegyenlítése
Durvább felületeket (gipszkarton, rostos gipszlap) finomszemcsés dekor mészvakolattal (Art. Nr. 980) vagy
rostos márványvakolattal (Art. Nr. 945) kell simítani.
3. A velencei stucco felhordása
A velencei stucco-t két vagy három vékony rétegben kell a felületre felvinni, az első réteggel a teljes felületet
takarva, majd 4-6 óra száradási időt hagyva. A többi réteg felhordása történhet teljes felületen vagy foltokban is,
rövid száradási idővel. Csak a legfelső réteget szabad erős nyomással tömöríteni!

Szappanozás:

Az utolsó réteg stucco felhordása után röviddel (legkésőbb 24 óra után) a teljes felületet kenje be bőségesen
glettszappannal (Art. Nr. 199), majd a velencei kanállal/glettvassal erős nyomással préselje a felületbe. A friss
mész és a szappan reakciója révén vélik a felület csillogóvá, valamint víztaszítóvá.
A felület KREIDEZEIT pun viasszal (Art. Nr. 197) tovább fényesíthető; a viaszt ronggyal hordja fel a felületre,
majd rövid száradási idő után polírozza.

Különleges
hatások:

A pun viaszhoz csillámpigmenteket keverve fokozható a márványszerű hatás.
Sablon segítségével, rongyviasszal enyhén sötétebb mintákat vihet fel a felületre,
Ha a rétegek felhordását foltokban végezte, a rétegeket eltérően is színezheti, a színek száradás után áttetszően
egymásba olvadnak.
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Natúrtermék

Száradási idő:

20° C-on és 65% páratartalom mellett kb. 24 óra.

Szerszámok
tisztítása:
Anyagszükséglet:

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg vízzel.
Első réteg: rétegenként 150-200g stucco-por/m2
Minden további réteg: rétegenként 50-80g stucco-por/m2

Kiszerelés:

Art. Nr.
Art. Nr.
Art. Nr.

1400
1400.1
1400.2

2,5 kg
5 kg
10 kg

Tárolás:

Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a legalább 2 évig eltartható.

Hulladékkezelés:

A termék maradványait ne öntse a szennyvízhez. A velencei stucco komposztálható, vagy szárazon háztartási
hulladékként kezelendő.

Jelölése:

Xi: irritáló

Biztonsági
előírások:

Kalcium-hidroxidot tartalmaz, a bőrt irritálja, a szemre veszélyes! A feldolgozás alatt használjon védőszemüveget.
Ha bőrrel érintkezik vagy szembe kerül, bő vízzel azonnal és hosszan mossa ki, és kérje szemorvos segítségét!
Gyermekek elől jól elzárva tartandó! Ügyeljen a lehetséges természetes allergiákra!
A velencei stucco felületek savra érzékenyek, zsír- és színezőanyag-tartalmú anyagok eltávolíthatatlan foltokat
eredményezhetnek.

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási
módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás
esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik.
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