CONTINUO DECO
STUC DECORATIV PĂSTOS DIN DOUĂ COMPONENTE CE POATE FI APLICAT PRIN ÎNTINDERE
ORGANICO-MINERAL
seria 114/115
DESCRIERE
CONTINUO DECO este un stuc decorativ păstos, din două
componente ce poate fi aplicat prin întindere, pentru
suprafeţe orizontale şi verticale, colorabile printr-un sistem
tintometric.
Formula poate fi adaptată la diverse cerinţe de pe şantierul
modern şi permite realizarea unor efecte diverse, de la
monoliticul perfect plat şi uniform, la bicolor, până la cel
texturat.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la realizarea
efectelor, consultaţi manualul tehnic de punere în operă.
INDICAŢII DE UTILIZARE
CONTINUO DECO garantează o aderare optimă pe
fondurile LEVEL_ZERO sau BASE prevăzute cu sistemul
CONTINUO, creând suprafeţe orizontale şi verticale
personalizate cu o valoare estetică excepţională.
CONTINUO DECO este un produs foarte versatil.
Prelucrarea pastei optimizează timpii pe şantier şi permite
obţinerea unei game ample de efecte estetice cu un singur
produs.
CARACTERISTICI TEHNICE
CONTINUO DECO COMPONENTA A
- Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă
- Aspect: pastă albă
- Solvent : apă
CONTINUO DECO COMPONENTA B
- Natura liantului: ciment şi componente inerte.
- Aspect: pulbere albă
- Dimensiune maximă componente inerte: 0,3 mm
AMESTEC CONTINUO DECO A+B
- Raport de amestecare: 3:1 în masă
- Masă specifică pastă UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ± 0,05
c.a. Kg/l
- Timp de prelucrare:circa 120 de minute la 25°C,
UR=60%.
- Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): la pipăit în 60 min.;
se poate aplica un strat suprapus după 3 ore (variabil în
funcţie de condiţiile de mediu şi de suport).
PREGĂTIREA SUPORTULUI
Fondul trebuie să prezinte următoarele caracteristici:
- trebuie să fie bine uscat, compact şi fără praf. Eventuale
neregularităţi datorate unei aplicări greşite a fondului pot fi
ameliorate prin şlefuire.
INDICAŢII PENTRU APLICARE
Condiţii de mediu şi starea suportului:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Adăugaţi la fiecare recipient colorat din CONTINUO
DECO A de 15 Kg un sac întreg de 5 Kg din CONTINUO
DECO B.
- Adăugarea trebuie efectuată gradat şi cu agitare lentă

efectuată prin intermediul unui burghiu cu mixer cel puţin 3
minute .
- Este posibil să se adauge amestecului o cantitate de apă
de până la 5-8%.
- Mortarul obţinut trebuie să fie uniform, tixotropic şi fără
cocoloaşe .
- Unelte: drişcă din oţel inox
- Realizarea efectelor particulare cu CONTINUO DECO
necesită consultarea manualului tehnic de punere în operă.
- Nr. straturi: 2-3 straturi de produs în funcţie de efect
estetic sofisticat.
- Înainte de a aplica amorsa este posibil să se şlefuiască
uşor suprafaţa cu o maşină de şlefuit roto-orbitală şi o
maşină de lustruit.
- Curăţarea uneltelor se va efectua cu apă, imediat după
utilizare.
- Randament orientativ: 1,2-1,5 kg/mp în 2 straturi.
Randamentul este orientativ şi se raportează la suporturi
plane. Înainte de a efectua aplicarea vă recomandăm să
verificaţi direct pe şantier.
COLORAREA
Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată
amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele
mici de nuanţă.
DEPOZITAREA
Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)
Conţine max.: 200 g/l VOC
Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în
vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul
înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le
ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de
canalizare, în cursurile de apă și pe pamânt. Pentru
informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.
REZUMAT DE CAPITOL
Stuc decorativ păstos, din două componente ce poate fi
aplicat prin întindere, pentru suprafeţe orizontale şi
verticale, pentru realizarea sistemelor decorative
CONTINUO.
Consum orientativ de 1,2 - 1,5 kg/mp , în 2 straturi.
Furnitură şi punere în operă a materialului € ................. pe
mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

1/2

CONTINUO DECO - v.2019-04-03

CONTINUO DECO
STUC DECORATIV PĂSTOS DIN DOUĂ COMPONENTE CE POATE FI APLICAT PRIN ÎNTINDERE
ORGANICO-MINERAL
seria 114/115
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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