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Technická informace

Stucco Decor Waschdispersion
Omyvatelná disperze k dodatečné ochraně Stucco Decor di Luce před hrubým znečištěním a tekutinami

Popis výrobku
Oblast použití Omyvatelná disperze slouží k hydrofobizaci povrchu a současně zlepšuje hloubku barev

a lesk.

Vlastnosti  transparentní a bez zápachu
 schopná difúze a sorpce

Technická data Hustota cca 0,8 g/cm3

Materiálová báze Omyvatelná polymerní disperze.

Balení 0,5 kg

Odstín Transparentní.
Znečištění zabarvujícími kapalinami, jako např. káva, červené víno, kečup, etc. mohou
vzdor ošetření Stucco Decor Waschdispersion způsobit skvrny, které nelze beze zbytku
odstranit. Možnost odstranění je do velké míry závislá na době, po kterou tyto zabarvující
látky na povrch působí.

Lesk Lesklá

Skladování Nádoby skladujte v chladu, ale ne na mrazu, ideálně při teplotě +5 - +35 oC. Otevřené
nádoby opět těsně uzavřete, aby se zabránilo vysychání materiálu. Originální neotevřené
nádoby lze skladovat po dobu nejméně 12 měsíců od data výroby.

Vhodnost použití podle
technické informace 606:
definice oblasti použití

Zpracování
Vhodné podklady Stucco Decor di Luce
Příprava podkladu Aby bylo zajištěno dostatečné vyschnutí podkladu, může se Stucco Decor

Waschdispersion nanášet nejdříve dva dny po dokončení Stucco Decor di Luce.

Nářadí pro nanášení Pružná stěrka.

Nanášení materiálu Neředěný materiál se v tenké vrstvě nanese vhodnou stěrkou na podklad. Případné
přetoky materiálu se hned za čerstva stěrkou odstraní. Po zaschnutí se vyleští měkkou
tkaninou (nepoužívejte lešticí stroje).

Doporučení Při použití na jiných stěrkových technikách doporučujeme nejdříve ověřit snášenlivost
materiálů.

Doba zpracovatelnosti Podle místních podmínek cca 15 – 20 minut.

Spotřeba Max. 10 g/m2

Podmínky zpracování Minimální teplota vzduchu a podkladu +10 oC. Z nádoby naberte jenom tolik materiálu,
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kolik stačíte během doby zpracovatelnosti spotřebovat. Nespotřebovaný materiál
vyhoďte, nevracejte jej zpět do nádoby.

Technologické přestávky
Doba schnutí Při +20 oC a 65% vzdušné vlhkosti je povrch zaschlý po cca 12 hodinách. Vrstva je plně

proschlá a odolná po 3 dnech.

Čištění nářadí Ihned po použití čistou vodou a mýdlem. Během práce dbejte důsledně na čistotu nářadí.
Čištění a péče Stucco Decor Waschdispersion neochrání povrch před stříkající vodou, nebo znečištěním

oleji, tuky a organickými barvivy: Lehká znečištění povrchu lze odstranit horkou vodou s
případným přídavkem neutrálního čisticího prostředku.

Instrukce
Bezpečnostní
upozornění

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání
kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před otevřeným plamenem/horkými
povrchy. – Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo
oděvem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění
do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Likvidace K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu
likvidujte jako zbytky starých barev nebo laků. Vytvrdlé zbytky lze likvidovat jako domovní
odpad.

Deklarace obsažených
látek

Vosky, alkany (C9 – C12, směs isomerů), aditiva.

Technické poradenství V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli
poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice@caparol.cz
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.


