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NEOPAL STUCCO
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αριθμός Έκδοσης 4η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το NEOPAL STUCCO είναι στόκος σπατουλαρίσματος
μεγάλων επιφανειών, έτοιμος προς χρήση σε
εσωτερικούς τοίχους από σοβά, γυψοσανίδες ή
μπετόν. Έχει πολύ καλά γεμίσματα, δουλεύεται
εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα και
τρίβεται πολύ εύκολα με το χέρι και ακόμα ευκολότερα
με τριβείο, χωρίς πολύ σκόνη, ελαχιστοποιώντας έτσι
τα προβλήματα στην αναπνοή και τα μάτια του
τεχνίτη. Προσφέρει μία πολύ λεία, ομοιόμορφη και
συνεκτική επιφάνεια, έτοιμη να βαφεί με πλαστικά
χρώματα ή ριπολίνες.

Εύκολο δούλεμα
Πολύ καλό τρίψιμο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Στόκος βάσεως ειδικών ρητινών.
Μέθοδος εφαρμογής: Σπάτουλα ή πιστόλι airless.
Κατανάλωση υλικού: Περίπου 1 kg/ m² ανά στρώση πάχους 0,5 mm.
Πάχος εφαρμογής: 0,5 – 2 mm συνολικά, σε μία ή δύο στρώσεις σε σταθερές επιφάνειες. Έχει πολύ καλή
γεμιστική ικανότητα, γεμίζοντας επίπεδες γυψοσανίδες μόνο με ένα χέρι και φυσιολογικές ενώσεις
γυψοσανίδων με δύο χέρια. Για τριμμένο λεπτόκοκκο σοβά απαιτούνται δύο χέρια.
Στέγνωμα: Για λεπτά πάχη εφαρμογής στεγνώνει συνήθως μετά από 4 ώρες και στη συνέχεια μπορεί να
εφαρμοστεί το δεύτερο χέρι. Αποχαρτάρεται μετά από 6 – 10 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) καθώς επίσης και τα πάχη εφαρμογής.
Χρόνος αποθήκευσης: 12 μήνες (σε θερμοκρασίες από 5ο C έως 35ο C).

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493989

1/2

NEOPAL STUCCO
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝ ΕΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές,
•

στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα
δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται
όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την
προστασία της αναπνοής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•
•
•
•
•

Εφαρμογή με σπάτουλα: To NEOPAL STUCCO είναι έτοιμο προς χρήση. Μικρή αραίωση (λιγότερο από
1 ποτήρι νερό στα 18 kg) μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε χαμηλότερες
θερμοκρασίες, καθώς και κατά την εφαρμογή δεύτερης στρώσης όπου χρειάζεται.
Εφαρμογή με airless: Αραιώνεται 4- 6% κ.β. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τύπο του πιστολιού, την
πίεση που μπορεί να επιτευχθεί και με διάμετρο του ακροφύσιου 27-35 thou. (χιλιοστά της ίντσας),
ανάλογα με τον κατασκευαστή.
Το NEOPAL STUCCO παρέχει επαρκή χρόνο στον επαγγελματία για να το δουλέψει και μπορεί να
«πατηθεί – σιδερωθεί» μετά από 7 – 15 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος,
δημιουργώντας μία εξαιρετικά λεία επιφάνεια.
Μετά την εφαρμογή και το αποχαρτάρισμά του συνιστάται αστάρωμα με αστάρι νερού NEOPAL PRIMER
ECO της Vivechrom, αραιωμένο έως 50% με νερό. H επιφάνεια επαναβάφεται με πλαστικά χρώματα ή
ριπολίνες.
Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την
ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: 1,2-βενζισοθειαζολ3(2Η)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1).
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ● Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του
περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / Για Κύπρο: 1401
Σηκώστε με προσοχή – το βάρος ξεπερνά τα 10 kg.
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ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.

