Τεχνικό Φυλλάδιο

STUCCOCRET-PLUS
Στόκος σπατουλαρίσµατος, µεγάλης απόδοσης
Συντελεστής
διάχυσης υδρατµών (µ):

Ιδιότητες
Το STUCCOCRET-PLUS είναι ένα λευκό, ιδιαίτερα
λεπτόκοκκο τσιµεντοκονίαµα, ενισχυµένο µε
πολυµερή συστατικά (ρητίνες). Με την προσθήκη
νερού δηµιουργείται µία παστώδης µάζα µε πολύ
καλή εργασιµότητα, κατάλληλη για σπατουλάρισµα
εσωτερικών χώρων. Λόγω του µικρού του ειδικού
βάρους είναι πολύ εύκολο στην εφαρµογή και
καλύπτει έως και 18% περισσότερη επιφάνεια από
συµβατικούς στόκους.
Κατατάσσεται ως κονίαµα τύπου GP CS IΙ, W0
κατά ΕΝ 998-1.

Πεδία εφαρµογής
Το STUCCOCRET-PLUS χρησιµοποιείται για την
εξοµάλυνση
και
προετοιµασία
επιφανειών
εσωτερικών χώρων, οι οποίες πρόκειται να
καλυφθούν µε χρώµα ή άλλου είδους επικάλυψη.
Είναι κατάλληλο για επιφάνειες σοβά ή
σκυροδέµατος και αντικαθιστά τους λαδόστοκους
και άλλα παρόµοια υλικά.
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Χρόνος ζωής στο δοχείο: 6,5 h στους +20 C

Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
Η προς επίστρωση επιφάνεια θα πρέπει να είναι
καθαρή από σκόνες, χρώµατα κλπ. ∆ε χρειάζεται
να προηγηθεί αστάρωµα ή προετοιµασία µε λάδι
πριν την εφαρµογή.
2. Εφαρµογή
Αναµιγνύουµε το περιεχόµενο ενός σάκου
STUCCOCRET-PLUS µε νερό, µέχρι να προκύψει
ένα οµοιογενές παστώδες µίγµα µε την επιθυµητή
εργασιµότητα (κατάλληλο για σπατουλάρισµα).
Το υλικό εφαρµόζεται µε σπάτουλα σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού “τραβήξει” η πρώτη (µετά από 2-3 ώρες).
Το τρίψιµο και η βαφή της τελικής επιφάνειας γίνεται µετά από 12 ώρες περίπου.

Κατανάλωση
Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Περίπου 0,9 kg/m /mm πάχος στρώσης.
Μορφή:

κονία

Aπόχρωση:

λευκό

Απαίτηση σε νερό:

8,8 l/σακί 20 kg

Φαινόµενο βάρος
ξηρού κονιάµατος:

1,00 ± 0,1 kg/l

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

Φαινόµενο βάρος
νωπού κονιάµατος:

1,25 ± 0,1 kg/l

12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία,
σε χώρο προστατευµένο από την υγρασία και τον
παγετό.

Συσκευασία
Σάκοι 20 kg.

Φαινόµενο βάρος
σκληρυµένου κονιάµατος: 0,90 ± 0,1 kg/l
Αντοχή σε θλίψη:

2,50 ± 0,5 N/mm
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Aντοχή σε κάµψη:

1,20 ± 0,2 N/mm
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Πρόσφυση 28 ηµερών:

>0,5 N/mm

Τριχοειδής
απορρόφηση νερού:

≤ 1,5 kg/m min

Συντελεστής θερµικής
αγωγιµότητας (λ10,dry):
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0,24 W/(m K)
για Ρ=50%

0,5
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17 km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece
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EN 998-1
General purpose plastering mortar (GP)
for internal use
Reaction to fire: Class A1
2

Adhesion: 0,5 N/mm – FP: A
Water absorption: W0
Water vapour diffusion coeff.: µ 5/20
Thermal conductivity: (λ10,dry) 0,24 W/mK
Durability (against freeze/thaw): evaluation
based on provisions valid in the intended place of
use of the mortar
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη
έκδοση για το ίδιο προϊόν.

