Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOMAT ACRYL STUCCO
Aκρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
2. Εφαρμογή

Ιδιότητες
Το ISOMAT ACRYL STUCCO είναι ένας έτοιμος
προς χρήση ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
νερού, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Προσφέρει μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και το
τρίψιμο. Δίνει επίπεδη και λεία τελική επιφάνεια,
έτοιμη για αστάρωμα και βαφή.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 13963, ως υλικό αρμολόγησης
γυψοσανίδων τύπου 3Α (για αρμολόγηση και για
καθολικό σπατουλάρισμα).

Το ISOMAT ACRYL STUCCO εφαρμόζεται τραβηχτά με σπάτουλα σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη
στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.
Μετά το σπατουλάρισμα, η τελική επιφάνεια λειαίνεται με υαλόχαρτο, ώστε να ακολουθήσει το αστάρωμα και στη συνέχεια η βαφή της.

Κατανάλωση
2

1,5-2,5 kg/m , ανάλογα με το πάχος της στρώσης.

Συσκευασία
Πεδία εφαρμογής
Δοχεία 400 g και 800 g.
Το ISOMAT ACRYL STUCCO είναι ιδανικό για
σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή:

παστώδης

Απόχρωση:

λευκό

Ειδικό βάρος:

1,65 ± 0,05 kg/l

Χρόνος στεγνώματος:

1-2 h

Χρόνος επικάλυψης:

2-3 h

Ελάχιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

+5 C

Πρόσφυση:

O

0,35 Ν/mm

2

Αντίσταση στη ρηγμάτωση: επιτυχής
Αντοχή σε κάμψη:

300 Ν

Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωμα
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά κλπ.
Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα
έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRET-FAST.
Όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται προτείνεται
για την σταθεροποίηση της επιφάνειας αστάρωμα
με το ακρυλικό, μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMER
CLASSIC, αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε
ο
ο
θερμοκρασίες μεταξύ +5 C και 35 C. Προστατέψτε
το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον
παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)
Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα
ΙΙ, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ,
τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση
προϊόν.
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAT ACRYL
STUCCO έχει μέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ.
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3A - EN 13963
Reaction to fire: F
Flexural strength: 300 N
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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.

