
  הרכב:
מוצר טבעי ידידותי לסביבה -סטוקו ונציאנו 

עשוי מתרכובות מינרליות, סיד הידראולי 
 מיושן, חומרי שימור, חומרי קישור וחיזוק.

 מפרט טכני

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  המוצר ותכונותיו: תאור
מבריק, עמוק,  .חלק דמוי שישדקורטיבי  ציפוי

בשטחי פנים בלבד מתאים ליישום  תלת מיימדי.
 .קירות ותקרות, כולל חדרים רטובים

ציפוי בעל אחיזה והידבקות חזקים, כושר נשימה 
ניתן לנקות במים  גבוה, אינו מתקלף ומתיישן,

אינו גמיש, חומר -חומר קשיח)לאחר גמר סילר(, 
 על בסיס סיד מיושן במים ואינו דליק או נפיץ.

 
 : יישוםמצע ל

פריימר מינרלי ע"ג צבע אקרילי יציב או שפכטל עם 
 או שליכט סיד עם מחזק תשתית. מחזק תשתית

לכל תשתית אחרת יש להזמין בדיקת תשתית 
 מוקדמת. 

  
  

 : כושר כיסוי

 ק"ג /מ"ר במריחה  0.3 – 0.5 -סטוקו ונציאנו
 דו שכבתית. 

  

  אריזה:
 ק"ג )משחה מוכנה לשימוש(. 25פחים של 

  

במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות  אחסנה:
  מעלות. 7-25בין 

  

 ניקוי ידיים וכלים במים פושרים. ניקוי: 

  
  

חודשים , באריזה מקורית  12תוקף: 
 סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

  
  

אנויסטוקו ונצציפוי   
STUCCO VENEZIANO 

 

  הגבלות יישום: 
אזורים לחים או מיועדים לניקוי  -שטחי פנים

 סילר. דרוש-במים
קיר עם -דרושה הכנה-באזורים מיועדים לסדיקה

+ רשת אינטרגלס וכן סילר כפיניש  T-260דבק 
 לגימור. 

 . 10 – 35   טמפרטורה ליישום
  

  

יש להרחיק מהישג ידם  אמצעי זהירות:
של ילדים. אין לערבב חומר זה עם 

ם אחרים. יש לאוורר חדר סגור חומרי
על הפנים וחלקי יש להגן בזמן המריחה. 

במקרה של מגע עם גוף חשופים. 
החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים 

 זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

 

 .דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מתוצר: 

 

   : הוראות יישום
יישום סטוקו דורש תשתית יציבה ומחוזקת עם 

שכבות,  4עד  2-יימר מינרלי. ניתן למריחה בפר
 לפני צורכי העיבוד וההחלקה.

מריחה בפלחי שיש עם חללים או  -שכבה ראשונה
 יצירת טקסטורות ורידים או ענפים ללא החלקה.

שעות יש למרוח שכבה שנייה  4כעבור מינימום 
לגמר הטקסטורה, השלמת החללים או גמר 

 טקסטורות שונות. 
שכבה שלישית או רביעית במידת הצורך, ליצירת 

 אפקטים תלת מיימדים והברקה. 
 3גמר של סילר או לכה או וקס כעבור מינימום 

 ימים.   
לקבלת מראה דקורטיבי דרוש בעל מקצוע 

 המתמחה בציפויים דקורטיביים. 
  

  :כלי עבודה
שפכטל , המתאים לסטוקומאלג' נירוסטה 

 נירוסטה. 

  
  


