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TEKNISET TIEDOT

Tuote

STUCCO ECO FINE

Kuvaus

STUCCO ECO FINE on akryylistuccomassa, joka sopii käytettäväksi seinäpinnoissa
sisä- ja ulkotiloissa. Sopii myös kosteisiin tiloihin.
Se on korkealaatuinen, koristeellinen stucco, joka sopii käytettäväksi klassisen
marmorimaisen efektin aikaan saamiseksi.
Pinnasta tulee sileä ja kevyesti
läpikuultava. Tuotteen erityinen koostumus ja nykyaikaiset valmistusmenetelmät tekevät
siitä poikkeuksellisen hyvin kosteutta kestävän, säilyttäen samalla erinomaisen
hengittävyyden. Se on myrkytön, eikä sisällä ympäristölle tai käyttäjälle vaarallisia
ainesosia.
STUCCO ECO FINE on saatavilla 5 kg ja 25 kg pakkauskoossa.
Tuotteen teoreettinen menekki on n. 1 kg/m2 kolmeen kerrokseen

Esikäsittely

Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pintaa tarvittaessa. Seinät
viimeistelytasoitetaan niin, että pinta on mahdollisimman sileä, ei aaltoileva.
Stuccomassa on hyvin ohutta, ja vaatii huolellisesti tasoitetun pohjan. Sisäkulmat
tasoitetaan viimeistelytasoitteella niin, että kulmista tulee terävät. HUOM! Kulmia ei
tasoiteta akryylimassalla (se tekee kulmista pyöreät, ja irtoilee stuccon mukana).
Käytä tartuntapohjamaalina Wallbase 025 (ohennettu vedellä max. 50%). Wallbase 025
levitetään kertaalleen telalla puhtaalle ja valmiiksi tasotetulle pinnalle. Kuivumisajan 26h:n (ilmankosteudesta riippuen) jälkeen voidaan asentaa STUCCO ECO FINE. Katso
myös WALLBASE 025:n tekniset tiedot.

Värit

Tuote on sävytettävissä Belle Artin kalkkisävykartan mukaan. Valaistus ja tuotteen
pintarakenne saavat aikaan lopullisen värivaikutelman.

Tuotteen valmistus

Sekoita
tuote
huolellisesti
ennen
laastinsekoittimella tai vastaavalla.

Pintakäsittely

STUCCO ECO FINE asennetaan ruostumattomalla teräslastalla. Pohjamaalin täytyy
olla täysin kuivunut.

Asennus

Ensimmäinen kerros:
Asenna hyvin ohut kerros laastia teräslastalla.
Kun ensimmäinen kerros on kuiva (n. 4 h jälkeen), voidaan asentaa toinen kerros.
Kuivumisaika riippuu paljon ilman kosteudesta, koska kyseessä on luonnonmateriaali.
Jos pinnassa on paljon epätasaisuuksia, pintaa voidaan hieman hioa 240 hiekkapaperilla tasaiseksi.

käyttöä.

Suositellaan

sekoitettavaksi

Toinen kerros:
Asenna teräslastalla hieman ensimmäistä kerrosta ohuempi kerros laastia. Paina pintaa
hieman tiukemmaksi lastalla. Lopputuloksen tulisi olla mahdollisimman tasainen.
Kolmas kerros:
Asenna tasainen kerros laastia kuvioiden pintaa samalla. Kiillota noin viiden
lastanvedon jälkeen aina asennettua pintaa puhtaalla lastalla. Muista pitää lasta
puhtaana ja tarkista lastan terä säännöllisesti.
Suojaus

Cera Saponata (saippuavaha) tai Idro Wax-vaha:
Vaha voidaan asentaa noin 1-2 vrk jälkeen valmiiseen pintaan puhtaalla
nukkaamattomalla liinalla (esim. puuvillainen kangaspala). Vaha imeytetään pintaan.
Vahaa voi levittää muutaman kerroksen. Kun se on hetken imeytynyt, ala kiillottaa
pintaa puhtaalla nukkaamattomalla rätillä pyörivin liikkein kunnes pinta on tarpeeksi
kiiltävä. Katso myös Cera Saponatan tai Idrowaxin tekniset tiedot.

Yllämainitut tiedot ovat laadittu yhdessä valmistajan kanssa ja ne perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu
tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Koska tuotetta jälleenmmyydään myös kontrollialueen ulkopuolella, käyttäjä on itse vastuussa virheellisestä
käsittelystä ja lopputuloksesta. Tämä tiedote kumoaa ja korvaa aikaisemmat tiedotteet.
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Käsittelyolosuhteet

TEKNISET TIEDOT
Pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja enintään +30°C.
ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuote-ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden
noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan
noudattamisesta sekä asennuspojien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

Tekniset tiedot

Koostumus: Valkoinen tai sävytetty massa, valmis käytettäväksi. Vesipohjainen
akryylistuccomassa, sisältää mikronisoitua kalsiittia ja pigmenttejä.
Kuivumisaika: Kerrosten välillä min. 4 h. Täysin kuiva 48-72 h kuluttua. Saavuttaa
lopullisen kestävyytensä n. 20 vrk kuluttua.
Teoreettinen riittoisuus: n. 1 kg/m2 kolmeen kerrokseen
Ohenne: Vesi
pH: n. 8,5 pH
Paino: 1,650 g/cm3
Pakkuskoot: 25 kg ja 5 kg
Työtapa: ruostumaton teräslasta

EU VOC-rajaarvo

Tuoteryhmä: Seinä- ja kattomaalit sisällä (a)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 30 g/l VOC.
Stucco Eco Fine: max. 30 g/l VOC

Varastointi

Tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä
(+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta
auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Turvallisuus

Stucco Eco Fine ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava
välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos
tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja
etiketti.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Valmistaja

Impex Color, Italia

Yllämainitut tiedot ovat laadittu yhdessä valmistajan kanssa ja ne perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu
tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Koska tuotetta jälleenmmyydään myös kontrollialueen ulkopuolella, käyttäjä on itse vastuussa virheellisestä
käsittelystä ja lopputuloksesta. Tämä tiedote kumoaa ja korvaa aikaisemmat tiedotteet.

