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KARTA TECHNICZNA

1. Identyfikacja produktu:
Nazwa handlowa: STUCCO ANTICO
Zastosowanie:  stiuk wenecki do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
2. Opis produktu:
STUCCO ANTICO – jest to dekoracyjny produkt na bazie wapna gaszonego i innych składników 
mineralnych nazywany potocznie stiukiem weneckim. Pozwala na uzyskanie gładkiej, lustrzanej i 
cieniowanej  powierzchni  o  wybranym  wybarwieniu.  Posiada  doskonałe  własności  kryjące  i 
wypełniające.  Pozwala  oddychać  ścianom.  Wykonaną  powierzchnię  można  dodatkowo 
zabezpieczyć  specjalnym  woskiem  w  celu  uzyskania  wodoodpornej,  odpornej  na  ścieranie 
powłoki.

 

Zakres zastosowań:

STUCCO ANTICO – można stosować we wnętrzach pomieszczeń, zarówno nowoczesnych jak i 
klasycznych.  Po  zabezpieczeniu  woskiem  może  być  stosowany  w  pomieszczeniach  o 
podwyższonej wilgotności takich jak łazienki i kuchnie jako oryginalna alternatywa dla klasycznej 
glazury.

3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:

Wygląd powierzchni: połysk, półpołysk
Wydajność : 1 m²/kg ( 3 warstwy )
Ciężar właściwy : 1,43 +-0,02
Rozcieńczanie : gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
Czas przydatności do pracy: 15-20 minut (możliwość korekt po nałożeniu na powierzchnię)
Czas schnięcia: 8-12 godzin ( przy temp. 20 stopni )
Narzędzia do aplikacji: paca wenecka
Minimalna temperatura pracy: 5oC

 
4. Opis sposobu stosowania:

Przygotowanie produktu:
Aby przygotować  produkt  to  użycia  należy  wybrać  odpowiedni  toner  (pigment)  i  dodać  jego 
odpowiednią ilość do białej bazy, zgodnie ze wzornikiem kolorów produktu . Następnie należy 
całość dokładnie wymieszać aby uzyskać mieszaninę o jednorodnej barwie.
Możliwe jest również zamówienie produktu wybarwionego na dowolny kolor z wzornika kolorów, 
a także na wybrane kolory z palet : RAL, NCS, Giolli My Home Collection, Giolli Collection Pro i 
innych. W takim wypadku wystarczy wymieszać produkt przed użyciem.
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Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia  musi  być  sucha  i  gładka.  Jeżeli  to  konieczne,  należy  usunąć  luźne  fragmenty  i 
wyrównać  powierzchnię.  Do  przygotowania  powierzchni  zalecamy  masę  szpachlową 
GIOLLISTUCCO  IN  POLVERE.  Następnie  powierzchnię  należy  zagruntować  za  pomocą 
wysokiej  jakości  gruntu  akrylowego  (  zalecany  grunt  ACRILFIX  ).  Po  wyschnięciu  należy 
powierzchnię pokryć produktem FONDO PER DECORATIVI LISCIO

Nakładanie:

Dla uzyskania optymalnego efektu należy nałożyć trzy warstwy produktu w odstępie 8-12 godzin 
każda. Dwie pierwsze warstwy należy nałożyć tak aby otrzymać możliwie gładką  powierzchnię. 
Trzecią warstwę należy nakładać i polerować rantem pacy tak aby otrzymać błyszczącą, lustrzaną 
powierzchnię  o  wysokim  połysku.  Wykonaną  powłokę  można  dodatkowo  (  po  całkowitym 
wyschnięciu, nie wcześniej niż po 24 godzinach )  zabezpieczyć specjalnym woskiem CERA PER 
STUCCO  ANTICO,  który  umożliwi  stosowanie  powłok  wykonanych  stiukiem  weneckim  w 
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności ( łazienki, kuchnie ).

   

 

5. Bezpieczeństwo stosowania:

W  trakcie  używania  produktu  powinny  być  stosowane  standardowe  metody  ochrony  przed 
substancjami chemicznymi.
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