SC 00180

ROCOCO VENEZIANO – STIUK WENECKI
Dane Techniczne
NAZWA:
RODZAJ:
ZASTOSOWANIE:

ROCOCO VENEZIANO – STIUK WENECKI
powłoka mineralna
do dekoracji wnętrz o przeznaczeniu artystycznym i
historycznym
CHARAKTERYSTYKA:
waga:
1.470 ± 30gr/LT przy 25°C
lepkość:
===
wydajność:
3 - 4 m²/LT
efekt estetyczny:
matowy jeśli nałożony pędzlem,
z połyskiem jeśli wygładzony pacą
kolorystyka:
kolory wg katalogu
opakowania:
LT.1 - LT. 4 - LT. 12
SCHNIĘCIE:
powierzchniowe:
3 - 4 godziny przy 20°C
druga warstwa:
===
końcowe:
24 godziny przy 20°C
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I
WYTRZYMAŁOŚĆ:
Produkt o strukturze mineralnego tynku. Charakteryzuje się
wysoką, czasową stabilnością kolorystyczną i wytrzymałością
jakościową, co pozwala stosować go z powodzeniem przy
renowacji powierzchni cennych zarówno artystycznie i
historycznie jak i we współczesnych, eleganckich
powierzchniach użytkowanych. W ofercie bogaty wybór
kolorystyczny. Produkt zarówno do użytku wewnętrznego jak
i zewnętrznego. Z powodzeniem imituje powierzchnię
polerowanego marmuru. Zaletą jest jego łatwość w
nanoszeniu na powierzchnie i szerokość zastosowań we
wszelkiego rodzaju ciągach komunikacyjnych jak: klatki
schodowe, korytarze, przejścia.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Tynk ROCOCO 500 nie wymaga specjalistycznego podkładu,
można go stosować bezpośrednio na powierzchnie już
pomalowane zmywalną farbą lub na powierzchnie
przygotowaną pod tradycyjne malowanie farbą dekoracyjną.
Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pyłów,
tłuszczu i zanieczyszczeń.
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PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU:
ETAPY APLIKACJI:

rozcieńczanie:
gotowy do użytku
I ETAP: Na przygotowaną powierzchnię za pomocą pacy
weneckiej VALPAINT model PV43, PV44 lub PV45
nakładamy gładko i równomiernie pierwszą warstwę Stiuku
Weneckiego ROCOCO 500.
II ETAP: Następną warstwę Stiuku Weneckiego nakładamy
po upływie ok. 8 godz. niewielkimi fragmentami. Nadmiar
produktu zbieramy przeciągając po powierzchni czystą
krawędzią pacy.
III ETAP: Po wyschnięciu drugiej warstwy po ok. 6 godz.,
nakładamy trzecią najcieńszą warstwę tynku. Należy
pamiętać, że grubość trzech nałożonych warstw stiuku nie
powinna przekroczyć 1mm.
IV ETAP: Po nałożeniu trzeciej warstwy, krawędzią pacy
wygładzamy całą powierzchnię w celu uzyskania połysku.
V ETAP: Po wyschnięciu trzeciej warstwy Stiuku, w celu
dodatkowego zabezpieczenia i podkreślenia uzyskanego
efektu, za pomocą pacy weneckiej nakładamy wosk CERA
420 do użytku wewnętrznego lub CERA 370 do użytku
zewnętrznego, a następnie polerujemy powierzchnię miękkim
materiałem lub pacą wenecką.
Dodatkowe Zabezpieczenie: Stiuk Wenecki ROCOCO 500
po zabezpieczeniu woskiem nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia. Jest on odporny na zmywanie i szorowanie
zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy
umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.
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