Vyhlazovací a vyplňovací štuk na sádrové bázi pro malíře a
dekoratéry

SUPER STUCCO je suchá malta složená ze sádry, skalní moučky a specifických přísad zlepšujících
zpracovatelnost a přilnavost.
Technické vlastnosti
Specifická hmotnost prášku
Hustota ztvrdlého produktu

cca 750 kg / m3
cca 1150 kg / m3

Maximální tloušťka vrstvy
Zrnitost
Vydatnost
Příměsová voda
Doba tuhnutí
Doba zpracovatelnosti

3 mm
< 0,1 mm
cca 0,9 kg / m2 / 1 mm vrstvy
cca 60%
cca 2,5 hod.
cca 90 min.

Propadnutí

zanedbatelné pro použití v
běžných podmínkách
cca 3 N / mm2
cca 1,2 N / mm2
cca 2000 N / mm2
cca µ = 8
Třída A1
B1-20-2

Pevnost v tlaku po 28 dnech
Pevnost v ohybu po 28 dnech
Modul pružnosti po 28 dnech
Faktor difúzního odporu páry
Reakce na oheň (EN 13501-1)
V souladu s normou UNI EN 13279-2

Použití
SUPER STUCCO se používá jako vyhlazovací stěrka na vnitřní omítky na bázi vápna a sádry pro realizaci
hladkých povrchů. Může být navíc používán pro vyhlazení omítek na bázi vápna a cementu za předpokladu,
že jsou dostatečně vyzrálé.

Příprava podkladu
Povrch musí být suchý a zbavený prachu, špíny, solných výkvětů, apod. Případné stopy oleje, mastnoty,
vosku, apod. musí být preventivně odstraněny.

Zpracování
Pro každý pytel 10 kg SUPER STUCCO přidat přibližně 6 litrů čisté vody (u každého 5 kg pytle přidat asi 3
litry vody) a míchat ručně nebo lépe s mechanickou míchačkou. Aplikace se provádí pomocí ocelového
hladítka v horizontálním a vertikálním směru. Další vrstvy se nanáší když první vrstva není ještě zcela suchá.
Tloušťka vrstvy by neměla překročit 3 mm.

Doba zpracování
Malta, po smíchání s vodou, by měla být aplikována do hodiny a půl. Začátek vytvrzování je závislý na
podmínkách prostředí a savosti podkladu.

Upozornění
•

Čerstvý výrobek musí být chráněn před mrazem a nadměrně rychlým schnutím. Normálně, teplota + 5°C
se doporučuje jako minimální hodnota pro aplikaci a pro dobré vytvrdnutí produktu.

•

Barvy, stěrky, tapety, atd. musí být aplikovány pouze po úplném vysušení a vytvrzení produktu.

•

Je nutné přiměřeně větrat prostory po aplikaci až do úplného vyschnutí, vyhýbejte se náhlým změnám
teploty ve vytápěnem prostředí.

SUPER STUCCO musí být použito v originálním stavu bez přidání jiných materiálů.

Balení
Speciální pytle s ochrannou proti vlhkosti, 5 a 10 kg.

Skladování
Skladujte v suchu po dobu max. 9 měsíců.

Kvalita
SUPER STUCCO je vystaven trvalé a přesné kontrole v našich laboratořích. Použité suroviny jsou pečlivě
vybírány a kontrolovány.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy. Praktické aplikace na stavbách mohou být významně ovlivněny v
závislosti na podmínkách realizace. Uživatel musí ověřit vhodnost produktu pro stanovený účel a přebírá
veškerou odpovědnost za jeho použití. Firma Fassa si vyhrazuje právo na technické změny, bez
předchozího upozornění. Vydání 04/07.

