STUCCOFACILE
CHIT PASTA PE BAZA DE MICROSFERE CU USCARE RAPIDA, ULTRAUSOR
cod 9560019
DESCRIERE

- Aplicati fixativul, alegându-l în functie de tipul de vopsea
utilizata pentru sistemul de finisare

STUCCOFACILE este un chit pasta pentru exterior si interior,
pe baza de microsfere din sticla cave, pentru aplicari pe suporturi
murale si lemn. Usor de aplicat, cu uscare rapida, permite
realizarea unor straturi groase fara contractii si fisurari. Nu se
îngalbeneste, adera perfect la orice suprafata si poate fi vopsit
rapid cu vopsele sintetice în dispersie apoasa. Indicat în special
pentru chituirea gaurilor provocate de schele.
În aplicarile la exterior, chituirile trebuie acoperite ulterior cu cel
putin doua straturi de vopsea diluabila în apa.

Suprafete din lemn:
- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza
si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului
Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu STUCCOFACILE.
- Aplicati sistemul de lacuire.

INDICATIIDE UTILIZARE

INDICATIIPENTRU APLICARE

Poate fi aplicat pe:
- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala,
uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suporturi din ghips, precum panouri, elemente separatoare,
pereti despartitori.
- Suporturi interne din lemn, înainte de aplicarea unui sistem de
lacuire.
STUCCOFACILE este un produs de fond si trebuie acoperit
întotdeauna cu un sistem de finisare.

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Produsul poate fi aplicat cu spatula din otel.
- Produs pregatit pentru utilizare.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu
apa.
- Consum indicativ: extrem de variabil, în functie de tipul de
suport. La o grosime de 1 mm se obtine un consum de 1 mp/l. Se
recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul
respectiv pentru a determina consumul real.

CARACTERISTICI TEHNICE
COLORAREA
-Natura liantului: Copolimer vinil-versatic în emulsie apoasa
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,35 ± 0,05 kg/l
-Aspect: pasta alba
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): variabila, în functie de grosimea
stratului aplicat; o grosime de 1 cm de chit poate fi acoperita cu
straturi ulterioare dupa 30 min.
VOPSIRE ULTERIOARA: cu vopsele diluabile în apa si cu
toate emailurile hidrosolubile.

----DEPOZITAREA
Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

PREGATIREASUPORTULUI
INDICATIIDE SIGURANTA
Suprafete tencuite:
- Asigurati-va ca suportul are un timp de maturare de cel putin
28 de zile.
- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie
consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu
produse specifice.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele
eflorescente prezente .
- În prezenta zugravelilor vechi eliminati partile care se exfoliaza
si nu adera perfect, iar straturile desprinse de zugraveli în var sau
tempera trebuie îndepartate complet, spalând suprafata cu apa
multa si razuind-o sau utilizând un aparat de spalat cu presiune.
- Aplicati STUCCOFACILE cu o drisca, prin nivelari succesive,
pentru a obtine netezirea suprafetei, sau cu o spatula, pentru a
chitui crapaturile si denivelarile.

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03
si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul
conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa
utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati
resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A
nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz
de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul
sau eticheta. Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare, în
cursurile de apa si pe pamânt
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

1/2

STUCCOFACILE - v.2009-03-18

STUCCOFACILE
CHIT PASTA PE BAZA DE MICROSFERE CU USCARE RAPIDA, ULTRAUSOR
cod 9560019
REZUMAT DE CAPITOL
Chit cu uscare rapida si ultrausor pentru ziduri si lemn
Pe fonduri pregatite dinainte se aplica chitul STUCCOFACILE
cod 9560019, pe baza de copolimeri vinil-versatici în emulsie
apoasa, pentru nivelarea suprafetelor murale sau din lemn, la
exterior si la interior.
Furnizare si punere în lucru a materialului ................. per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta
sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania
nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea
acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam
întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta
anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare
contactatiServiciul de Asistenta
Tehnica.
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