SPATULA STUHHI
Τεχνικό φυλλάδιο δεδομένων

1. Τεχνικά χαρακτηριςτικά
Σο SPATULA STUHHI εύναι ςτο ςτιλπνό, φυςικό, υψηλόσ ποιότητασ stucco που ϋχει παλαιωθεύ για
μεγϊλη περύοδο. τοιχεύα μαρμϊρου και ϊλλεσ πρόςθετεσ ουςύεσ καθιςτούν το προώόν ιδιαύτερα
ανθεκτικό και παρϊλληλα ευκολοδούλευτο, φθϊνοντασ ςτο τελικό ςτϊδιο πολύ γρόγορα. Εύναι ϋνα
καινοτόμο προώόν που προϋρχεται από τουσ ενετικούσ πολιτιςμούσ ςτον παραδοςιακό τομϋα των
ςτιλπνών stuccoes και ϋχει τροποποιηθεύ με τϋτοιο τρόπο ώςτε να μπορεύ να καλύψει τισ τρϋχουςεσ
απαιτόςεισ των χρωμϊτων και τησ γρόγορησ εφαρμογόσ. Σο SPATULA STUHHI αναπνϋει εξαιρετικϊ
καλϊ, εύναι ανθεκτικό ςε αλκαλικό περιβϊλλον και εύναι ϋνα ϊριςτο φυςικό μυκητοκτόνο και ϋνα
βακτηριοκτόνο προώόν. Η ςταθερό διαδικαςύα ενανθρϊκωςόσ του το καθιςτϊ ιδιαύτερα ανθεκτικό
ςτην υγραςύα. Εύναι κατϊλληλο για τη διακόςμηςη των εςωτερικών τούχων και επιφανειών.

2. Προετοιμαςία τησ επιφάνειασ
Προτεύνεται πριν την εφαρμογό ϋνα ςτρώμα του ειδικού αςταριού πρόςφυςησ PRIMUS NATURALE
SPATULA STUHHI με ρολό.

3. Τρόποσ εφαρμογήσ
Εφαρμόςτε το προώόν ςε 3 ςτρώματα, χρηςιμοποιώντασ την ειδικό INOX ςπϊτουλα George Graesan.
Προετοιμϊςτε τισ αποχρώςεισ με τα χρωςτικϊ που υποδεικνύονται ςτη ςυλλογό δειγμϊτων
ανακατϋψτε με αναδευτόρα και επιτρϋψτε το μεύγμα να «κϊτςει» για 24 ώρεσ,
ΠΡΩΣΟ ΣΡΩΜΑ: εφαρμόςτε με μεγϊλεσ κινόςεισ το υλικό ςτην επιφϊνεια χρηςιμοποιώντασ την
INOX
ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΡΩΜΑ: η επιφϊνεια εύναι τϋλειοσ ςτεγνό και απορροφητικό δύνοντασ ϋτςι την απολύτωσ
ομαλό επιφϊνεια, ιδανικό προώπόθεςη για ϋνα ϊριςτο τρύτο ςτρώμα.

ΣΡΙΣΟ ΣΡΩΜΑ: ϋνα

ςημαντικό τϋχναςμα για να επιτύχετε με ευκολύα ϋνα πολύ γυαλιςτερό φινύριςμα εύναι, η ανϊμιξη του
Spatula Stuhhi με την ςπϊτουλϊ ώςτε να γύνει πιο υγρό ϊρα και πιο εύπλαςτο, ςασ κϊθε φορϊ που
παύρνεται υλικό. ε αυτό το ςημεύο το προώόν διαπερνϊ κϊθε μικρό ρωγμό και με την ελαφριϊ πύεςη
που εξαςκεύται η επιφϊνεια γύνεται λεύα και τελεύωσ ομαλό. Εφαρμόζουμε και αφαιρούμε το Spatula
Όλερ οι πληποθοπίερ πος ςποβάλλονηαι ζε αςηό ηο θςλλάδιο είναι οπθέρ, με βάζη ηιρ γνώζειρ και ηιρ εμπειπίερ μαρ. Η εηαιπεία Giorgio Graesan & Friends διαηηπεί ηο δικαίωμα να
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αποδεκηή με βάζη ηιρ πληποθοπίερ πος παπέσονηαι ζηο παπόν.
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Stuhhi για περύπου 1 μ ² και 30 δευτερόλεπτα αργότερα γυαλύζουμε χρηςιμοποιώντασ μια καθαρό
INOX ςπϊτουλα Giorgio Graesan. Πηγαύνουμε προσ το επόμενο μ ², επανατοποθετώντασ υλικό ώςτε
να μην υπϊρχουν ενώςεισ και ςημϊδια .

4. Τελείωμα
Προκειμϋνου να αυξηθεύ η αντοχό και η ικανότητα πλυςύματοσ τησ επιφϊνειασ, εφαρμόςτε το
προςτατευτικό κερύ Cera del Vecchio μετϊ από 3-4 ημϋρεσ.

5. Τεχνικά χαρακτηριςτικά: Εφαρμογή
Αραύωςη

Έτοιμο προσ χρόςη

Απόδοςη

700/1000 gr/m²

Εργαλεύα Εφαρμογόσ

INOX ςπϊτουλα Giorgio Graesan

Προετοιμαςύα

Primus Naturale Spatula Stuhhi

Σελεύωμα

Cera del Vecchio

Χρόνοσ ςτεγνού

τεγνό μετϊ από 12-14 ώρεσ ςτουσ +20° C και με ςχετικό
υγραςύα 65%. Πλόρεσ ςτεγνό (πλόρησ μηχανικό ικανότητα) μετϊ
από 28 ημϋρεσ

Επαναβαφό

Σρύψτε με λειαντικό μϋςο μϋχρι να αφαιρεθεύ η γυαλιςτερό όψη
τησ επιφϊνειασ. Εφαρμόςτε Spatula Stuhhi πϊλι, προώόν με βϊςη
το νερό ό οποιοδόποτε προώόν, ϊμεςα χωρύσ οποιοδόποτε
πρόβλημα

Αποθόκευςη

ε ξηρό και δροςερό ςημεύο, προςτατϋψτε από την παγωνιϊ και
την υψηλό υγραςύα.

6. Τεχνικά χαρακτηριςτικά : Το προΰόν
ύνθεςη

Οργανικϊ και ανόργανα πιγμϋντα, πϊςτα αςβϋςτη

Ειδικό βϊροσ

1,4 kg/dm³

PH

>10

Πυκνότητα

>40000 cps (Brookfield)

Θερμοκραςύα αποθόκευςησ

Μεταξύ +5° C και +30° C

Αντύδραςη ςτην φωτιϊ

Δεν αναφλϋγεται

ΠΟΕ

20 g/l

Διαπερατότητα ατμών

>1 (water)

υςκευαςύα

Δοχεύα των 2,8 and 24 kg
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7. Τοξικολογικά δεδομένα
Σο προώόν δεν περιϋχει βαρϋα μϋταλλα, όπωσ μόλυβδο ό χρώμιο. Δεν περιϋχει τοξικϊ διαλύματα,
αρωματικϊ ό χλωρύδια. Πρϋπει να ϋχει τισ επιςημϊνςεισ Xi ερεθιςτικό, και τισ φρϊςεισ R41, S26, S39
πρϋπει να προςτύθενται για τη μεταφορϊ. Χρηςιμοποιεύςτε πιςτοπούημϋνα προςτατευτικϊ γυαλιϊ για
τα μϊτια και γϊντια νεοπρενύου ανθεκτικϊ ςε αλκαλικό περιβϊλλον. Σα δοχεύα, το υπόλειμμα και ότι
υλικό ϋχει χυθεύ πρϋπει να καθαρύζεται και μετϊ να απορρύπτεται ςύμφωνα με τουσ τοπικούσ και
εθνικούσ κανονιςμούσ.

8. Μέτρα τυχαίασ απελευθέρωςησ
Αποφύγετε την παρατεταμϋνη επαφό με το προώόν. ε περύπτωςη επαφόσ με τα μϊτια, πλύντε
αμϋςωσ με τα ϊφθονο νερό για 15 λεπτϊ. ε περύπτωςη επαφόσ με το δϋρμα, πλύςιμο με το καθαρό
ύδωρ. ε περύπτωςη κατϊποςησ, ςυμβουλευθεύτε ςτο γιατρό και παρουςιϊςτε το δοχεύο, το τεχνικό
φύλλο ό το φύλλο δεδομϋνων αςφϊλειασ. Μην επιτρϋψτε το προώόν να για διηθηθεύ ςτουσ αγωγούσ,
τισ κούτεσ, ό το ανοικτό νερό. Εϊν εμφανιςτεύ αυτό, ενημερώςτε αμϋςωσ την Πυροςβεςτικό. ε
περύπτωςη που χυθεύ χρηςιμοποιεύςτε απορροφητικό αδρανϋσ υλικό όπωσ η ϊμμοσ.
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