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STUCCOLUX FINE 851 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το STUCCOLUX fine  είναι λευκός ακρυλικός στόκος 

εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Έχει υψηλή αντοχή στην 

υγρασία, στην αλκαλικότητα, στις μεταβολές της θερμοκρασίας, 

και χρησιμοποιείται για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων 

(από σοβά ή μπετόν), γυψοσανίδων, ξύλων καθώς και για 

διακοσμητικές εφαρμογές. Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και 

στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει και 

τρίβεται εύκολα προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια 

χωρίς ατέλειες. 

   

      

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 1,64 - 1,70 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC) 

pH : 8 - 9 (ASTM E70) 

Αραίωση : Χωρίς αραίωση 

Απόδοση : 2 - 3m² ανά κιλό ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες 

επιφάνειες. 

Στέγνωμα : Στην αφή σε 1 ώρα και τρίβεται μετά από περίπου 2-3 ώρες με 

γυαλόχαρτο 

Συσκευασία :  400gr, 800gr, 5kg 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις) 

: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 30gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “ζ”, Τύπος:Υ, 

Αστάρια). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29gr/lt. 

Εργαλεία βαφής : Σπάτουλα 

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο  υλικό από τα εργαλεία  μέσα 

στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.  

Συνθήκες εφαρμογής : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10οC και άνω των 

35οC 
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Αποθήκευση : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 οC έως 40 οC 

σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. 

  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.  

Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την 

προστασία της αναπνοής. 

Άβαφες 

επιφάνειες 

Εφαρμόζεται με σπάτουλα χωρίς αραίωση. Τρίβεται μετά από περίπου 2-3 ώρες με 

γυαλόχαρτο και αφού καθαριστεί βάφεται με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα νερού ή 

διαλύτου . 
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Μακριά από τα παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 

την ετικέτα ● Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη 

σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς 

Περιέχει: Μίγμα των 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777                 
  

 


