Technický
List
Art Stucco Fixativ
Hydrofobizační pasta na akrylové bázi určená k ochraně
hotových ploch opatřených vrstvou dekorační stěrkové
hmoty ART STUCCO před zašpiněním, vlhkostí a tvorbou
skvrn.

Odstín:
Transparentní
Stupeň lesku:
Hedvábně matový
Specifická hmotnost:
asi 1,0 g/cm³
Balení:
1 kg
Složení:
Syntetická disperse, hydrofobizační
prostředky, aditiva.
Použití:
Do vnitřního prostředí
Skladování:
V chladnu, chránit před mrazem
Čištění nářadí a znečištěných
míst:
Ihned vodou a mýdlem
Snášenlivost s jinými produkty:
Nelze míchat s jinými materiály.
Střední hodnoty spotřeby:
asi 50 g/m²
Doba schnutí:
Za suchého, teplého počasí (+ 20
°C, 65 % rel. vlhkosti) asi 10 - 12
hodin. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu zasychání
zpomalují.
Nejnižší teplota pro zpracování:
+ 5 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu
Vlastnosti:
Hydrofobizační pasta na akrylové
bázi určená k ochraně hotových

ploch Art Stucco před zašpiněním,
působením vlhkosti a tvorbou
skvrn. Materiál je rozpustný ve vodě, bez zápachu a odolný proti
žloutnutí.
Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, čistý a
nosný. Na systém Art Stucco lze
aplikovat až po dokonalém vyschnutí poslední nanesené vrstvy.
Technické pokyny pro zpracování:
Art Stucco Fixativ nanášet na podklad speciálním nerezovým nářadím (benátským hladítkem). Aplikovat ve slabé vrstvě. Po zaschnutí
nanesený film zajišťuje zvýšenou
odolnost dekorační úpravy Art
Stucco a znatelně snižuje náchylnost k zašpinění povrchu.
Upozornění:
Výrobek není vhodný na podklady
trvale zatížené odstřikující vodou
(nelze použít např. Jako náhradu
keramických obkladů v koupelnách, do sprchových koutů aj.).
Kapky vody a jiné nečistoty je třeba
z povrchu materiálu ihned otřít.
Aplikací transparentního fixativu
dochází ke změně odstínu a stupně lesku podkladové vrstvy Art
Stucco.

prostředky k ochraně kůže. Při práci nejíst a nepít. Po práci omýt ruce
vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při potřísnění kůže
omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody,
při náhodném požití vypláchnout
ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve
všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské
ošetření. Při rozlití odstranit prostředkem, který na sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí do spodních,
povrchových a odpadních vod.
Plastové obaly lze po vysušení
zbytků materiálu a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový
materiál, příp. předat do sběrny pro
recyklaci.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci a první pomoc:
Výrobek může při opakovaném a
dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto
používat osobní ochranné pracovní

Všeobecné pokyny:
Nesmí se dostat do rukou dětem. Při aplikaci stříkáním nevdechovat aerosol. Během aplikace a schnutí zajistit dobré větrání prostor.
Pokyny k odstranění odpadu: Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a
laky. Tekuté zbytky likvidovat podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých
zbytků lze odstranit spolu s komunálním nebo domovním odpadem.

