MARCOSTUK
MASA SZPACHLOWA DO WYGŁADZANIA – DO WNĘTRZ
Cod. 9240019
OPIS
Gotowa szpachlówka biała do wygładzania we wnętrzach
powierzchni tynkowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
betonowych i drewnianych, nowych i wcześniej
malowanych. Doskonale wypełniająca, wygładza i
uszczelnia dziury lub pęknięcia. Dzięki łatwości nakładania
jedna na drugą cienkich warstw i wysokiej podatności na
obróbkę papierem ściernym, MARCOSTUK zalecany jest
także do dużych powierzchni.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Wyłącznie do użytku we wnętrzach.
MARCOSTUK nadaje się do wypełniania pęknięć i
zagłębień, także o znacznej grubości, na powierzchniach
tynkowych, gipsowo-kartonowych i drewnianych.

- Nałożyć MARCOSTUK.
- Przystąpić do malowania.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
- Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża: <10%
- Narzędzia: szpachla ze stali nierdzewnej.
- Rozcieńczenie: gotowy do użytku.
- Warstwy: 1-2. Warstwy cienkie, nałożone na siebie.
- Mycie narzędzi: wodą natychmiast po użyciu.
- Orientacyjna wydajność: zmienna, w zależności od
rodzaju powierzchni, 1 m2/kg dla grubości około 1 mm.
BARWIENIE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Natura spoiwa: kopolimer winylowy w emulsji wodnej
Klasyfikacja Indoor Air Quality: A
Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ± 0,1 kg/l
Wygląd: pasta biała o wysokiej lepkości
Wysychanie (przy 25°C i 65% wilgotności względnej): do
obróbki papierem ściernym po 1 godzinie, do malowania po
6 godzinach.
Do malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, po
uprzednim zagruntowaniu.

Produkt jest kompatybilny z pastami barwiącymi systemu
barwiącego, jeżeli są w jasnych tonacjach.
MAGAZYNOWANIE
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Powierzchnie ścienne:
- Upewnić się, że podłoże jest całkowicie wyschnięte i
dojrzałe. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić,
stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię
środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek
do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity i
łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne
warstwy farb wapiennych lub temperowych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych
zanieczyszczeń.
- Na powierzchniach bardzo kruszących się, w obecności
cienkich warstw starej tempery lub zniszczonych farb,
nałożyć mikronizowany utrwalacz solvent free ATOMO
8840001.
- Nakładać MARCOSTUK packą tynkarską, poprzez
kolejne wygładzania, w celu uzyskania gładkiej
powierzchni, lub szpachlą, w celu wypełnienia niewielkich
pęknięć i zagłębień.
- Nałożyć grunt, wybierając go na podstawie rodzaju farby
stosowanej do wykończenia.
Powierzchnie drewniane:
- Zetrzeć lekko papierem ściernym, w celu usunięcia
uniesionych włókien drzewnych.
- Usunąć ewentualne warstwy łuszczącej się starej farby i
przeszlifować wszystkie wcześniej malowane powierzchnie.
- Usunąć ewentualną żywicę za pomocą odpowiedniego
rozpuszczalnika.

Nie wchodzi w zakres Dyrektywy 2004/42/WE (LZO)
Używać produktu zgodnie z normami bezpieczeństwa i
higieny pracy; po użyciu nie porzucać pojemników w
środowisko, pozostawić odpady do wyschnięcia i traktować
je jako odpady specjalne.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznać się ze
specyfikacją bezpieczeństwa.
INFORMACJE DODATKOWE
Masa szpachlowa wodna do wygładzania powierzchni we
wnętrzach.
Nakładanie, na powierzchnie we wnętrzach wcześniej
przygotowane, masy szpachlowej wodnej MARCOSTUK,
na bazie kopolimeru akrylowego w emulsji wodnej, w celu
wyrównania niedoskonałości powierzchni ściennych i
gipsowo-kartonowych.
Dostawa i nałożenie materiału € ................. za m2.

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną
oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej
odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad
warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się
każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do
planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje
wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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