ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
LEVELLING COMPOUND

Ημερομηνία Έκδοση ς :
4/09/2020

Αριθμός Έκδοσης 3η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Vivechrom ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ είναι
εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε
σκόνη, ενισχυμένος με ειδικές ακρυλικές ρητίνες.
Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και
την
εξομάλυνση
επιφανειών
εσωτερικών
και
εξωτερικών χώρων πριν το βάψιμο (Σειρά PREPAINT). Είναι κατάλληλος για τοίχους και οροφές από
σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τούβλα και αντικαθιστά
λαδόστοκους και παρόμοια υλικά. Με την προσθήκη
νερού δημιουργείται μία ομοιογενής, κρεμώδης πάστα
με πολύ καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και
εύκολα και έχει πολύ καλή γεμιστικότητα και απόδοση.
Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δε σκάει και δε
συρρικνώνεται, δίνοντας μία θαυμάσια λευκή, λεία
επιφάνεια. Με την προσθήκη βελτιωτικού κονιαμάτων
VIVELATEX
της
Vivechrom
στο
ΣΤΟΚΟ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ενισχύονται οι αντοχές του για
εξωτερική χρήση.

Κορυφαία εργασιμότητα

Π ΛΗ ΡΟΦ ΟΡΙΕΣ Π ΡΟΪΟΝΤ ΟΣ

Πολύ καλή γεμιστικότητα

Τύπος: Τσιμεντοειδής ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη.
Μέθοδος εφαρμογής: σπάτουλα, μυστρί σοβαντίσματος ή πιστόλι airless.
Ανάμειξη: Για εσωτερική χρήση: Περίπου 7,6-8lt καθαρό νερό ανά 20kg σκόνης ΣΤΟΚΟΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.
Για εξωτερική χρήση: Περίπου 2lt VIVELATEX βελτιωτικό κονιαμάτων και 6lt καθαρό νερό ανά 20kg σκόνης
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.
Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 2 – 3 ώρες με περιοδική ανάδευση της πάστας χωρίς προσθήκη
νερού.
Απόδοση: Περίπου 1m2/kg ανά χιλιοστό πάχους στρώσης.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1-2 ώρες. Δεύτερη στρώση μετά από 3-4ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) και το πάχος της στρώσης.
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό
Αποθήκευση – Χρόνος ζωής: Σε στεγασμένο στεγνό χώρο, επιθυμητά πάνω σε παλέτες, σε θερμοκρασίες
από 5° C έως 40° C, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Π ΡΟΕΤ ΟΙΜΑΣΙΑ Ε ΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
·
•

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Στη περίπτωση γυψοσανίδων συνιστάται να προηγείται αστάρωμα με
NEOPAL PRIMER της Vivechrom αραιωμένο ως 50% με νερό.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.
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Ε ΦΑΡΜΟΓΗ
•

•
•
•
•

Αναμειγνύουμε σε 7-8lt καθαρό νερό σταδιακά 20kg σκόνη ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, κατά
προτίμηση με μηχανικό αναδευτήρα, μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αφήνουμε τη πάστα να ηρεμήσει για
λίγο πριν την εφαρμογή. Ανακατεύουμε τακτικά τη πάστα για να μαλακώνει, χωρίς επιπλέον προσθήκη
νερού.
Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε 2 ή περισσότερες στρώσεις σε συνολικό πάχος που συνίσταται
να μην ξεπερνάει τα 5mm. Ο χρόνος μεταξύ των στρώσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 3-4 ώρες,
ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.
Η τελική στρώση αποχαρτάρεται με ψιλό γυαλόχαρτο μετά από 12 ώρες και ξεσκονίζεται.
Η σπατουλαρισμένη επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει καλά και πριν τη βαφή να ασταρωθεί με NEOPAL
PRIMER της Vivechrom αραιωμένο έως 50% με νερό.
Ο στόκος εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 50 C έως 350 C. Εάν
εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 350 C, πριν το σπατουλάρισμα, η επιφάνεια πρέπει να
διαβρέχεται με νερό.

Κ ΑΘΑΡΙΣ ΜΟΣ Ε ΡΓΑΛΕΙΩ Ν - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠ ΟΒΛΗΤΩ Ν
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.

Ο ΔΗΓ Ι ΕΣ ΥΓ ΕΙ ΑΣ , ΑΣΦ ΑΛΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΤ ΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ ΝΤΟ Σ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει τσιμέντο πόρτλαντ · Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη · Προκαλεί ερεθισμό του
δέρματος · Μακριά από παιδιά · Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του
προϊόντος ή την ετικέτα · Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο · Πλύνετε
σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρσιμό · ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό · Μην το αδειάζετε
στην αποχέτευση · Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
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13
DoP No: Vivechrom ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ_2020-02
ΕΝ 998-1: 2010
Στόκος σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης για εσωτερική χρήση
- General purpose plastering mortar for internal use
Class Α1
Αντίδραση στη φωτιά - Reaction to fire:

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.

Πρόσφυση - Adhesion:
Τριχοειδής απορρόφηση νερού - Water
absorption:

≥ 0,5 Ν/mm2 , FP: B

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών
- Water vapour diffusion coefficient:
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας Thermal conductivity (λ10,dry)

μ≤15
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W0

≤ 0,35 W/mK
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