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STUCCO FLOOR POLVERE
Finisaj decorativ
pentru suprafete minerale

PROPRIETATI
Finisaj decorativ ce se poate aplica direct pe suprafete minerale. Optima aderenta pe beton, rezistenta la uzura, usor
si rapid de pus in opera si finisat.

UTILIZARE
Suprafete verticale: finisare pereti pentru obtinerea unui efect „Nuvolato” sau „Spatolato”.
Grosimea standard a sistemului aplicat este de 3-4 mm.

COMPOZITIE
Pulbere de marmura, ciment si aditivi speciali.

CARACTERISTICI TEHNICE
Viscozitate:
Greutate specifica :
Culoare:

pulbere
n.a
alb

Substanta solida in greutate:
Substanta solida in volum:
Aspectul peliculei:

100%
Opac, rustic sau lis

UTILIZARE
Sistemul de aplicare:
Diluant:
Dilutie:
Numar straturi:
Uscare:

fier de glet
apa
30-40%
2
4-5 ore (250C, 65% UR)

Finisaj:
4-5 ore (250C, 65% UR)
Consum:
1,80 Kg/mp - 2 strauri
Intretinere unelte:
Dupa utilizare se spala cu apa
Depozitare si termen
de valabilitate:
12 luni de la data fabricatiei, pastrati
produsul in ambalajul original si inchis
ermetic, la o temperatura intre 5°C - 30°C

CICLU DE APLICARE
Pereti noi:
Pereti vechi:

Finisaj:

Nota:

Curatati suprafata de praf si impuritati. Aplicati un strat de amorsa pe baza de cuart
UNIFOND QUARZO diluat conform instructiunilor de pe fisa tehnica produsului.
Indepartati eventualele parti neancorate. Aplicati un strat de primer Fissativo Acrilico
diluat conform instructiunilor de pe fisa tehnica produsului. Nu aplicati pe suporturi
tratate cu vopsea care formeaza pelicula.
Varsati incet STUCCO FLOOR POLVERE intr-un vas cu apa curata si amestecati pana
obtineti o pasta omogena, apoi lasati in repaus pentru 10 - 15 minute produsul obtinut,
pentru a permite degajarea aerului inglobat in amestec pe perioada acestei operatiuni.
Aceasta operatie este foarte importanta, deoarece lasand aerul inglobat sa se elimine,
nu veti avea surpriza, ca in timp, sa va apara pe suprafata pe care ati aplicat produsul,
umflaturi sau mici cratere.
Aplicati doua straturi de STUCCO FLOOR POLVERE, avand grija sa respectati instructiunile
privind timpul de uscare intre aplicarea unui strat si a celuilalt. Efectul estetic este
obtinut folosind o gletiera de inox la aplicarea ultimului strat.
Se recomandă aplicarea unui strat fin de Ceara Naturala de Albine lichida, atât pentru
efectul estetic cât și pentru o protecție suplimentară a suprafeței.
Pentru a obtine un aspect antichizat, cu efect patina, in loc de ceara se aplica unu sau
mai multe straturi de KEBANA VELANTE sau ACRYSIL VELANTE.
Datorita materiilor prime utilizate nu se recomanda punerea in opera a produsului la
exterior in perioada de iarna , deoarece trebuie ferit in mod special de frig. Deoarece
mecanismul de uscare este strans legat de umiditatea aerului, poate fi necesara o
Conditiile de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours,
societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.
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perioada mai mare de timp pana la uscarea completa. Suprafata pe care se aplica
STUCCO FLOOR POLVERE trebuie protejata de ploi pentru a evita aparitia unor pete albe.
Nu aplicati produsul cand temperatura este mai mica de 5ºC sau mai mare de 35ºC.
FRAZE DE SIGURANTA
S2
A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26
In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 24/25 Evitati contactul cu pielea si ochii.
S 28
Dupa contactul cu pielea, se spala imediat cu multa apa.
S 37
A se purta manusi corespunzatoare.
S 29/35 Nu goliti la canalizare,aruncati acest produs si ambalajul sau intr-un loc sigur.
HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)
Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria SBA (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria “L”
(acoperitori cu efect decorativ). Valoarea limitei maxime UE de VOC (Volatile Organic Compound Content) pentru
aceasta categorie este de:


anul 2010 – 200 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 7 gr/L VOC
Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NORME PARTICULARE DE SIGURANTA
Produsul nu necesita eticheta de periculozitate.

Conditiile de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours,
societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.

