Technische Fiche Stuc Deco
BESCHRIJVING
Stuc Deco is toepasbaar op elke stevige, stabiele en egale ondergrond binnen.
VERPAKKING
De pigmenten worden apart verkocht in verpakkingen van 400 g (1 verpakking per 16 kg poeder =
2,5% pigmentatie ); er kan 2,5% tot 7,5% toegevoegd worden voor een ‘diepe, intense‘ kleur.
ONDERGROND
Binnen op alle stabiele minerale ondergronden, maar ook op tegels, MDF, werkbladen, sanitaire
vormen, etc. Stuc Deco kan in combinatie met vloerverwarming gebruikt worden. Steeds StucPrimer
aanbrengen voor optimale hechting en verwerkbaarheid. In natte ruimten zoals een douche steeds
een waterkerende laag aanbrengen zoals voorgeschreven in natte ruimtes (WTCB TV 227 - 237), bij
voorkeur een afdichting op basis van cement. Indien nodig technisch advies vragen voor de
ondergrond voorbereiding.
AANMAKEN
Meng eerst het pigment in min. 5 L water. Daarna product toevoegen en mengen tot een homogene
massa. Eventueel extra water toevoegen afhankelijk van de techniek. Steeds voldoende Stuc
aanmaken voor het plaatsen van de afwerklaag over het volledige oppervlak. Indien nodig tussentijds
oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen. In de eindlaag consequent dezelfde
hoeveelheid water gebruiken voor het totale oppervlak.
AFWERKING
Stuc Deco dient afgewerkt te worden op alle oppervlaktes die in contact kunnen komen met vocht
en/of vlekken. Permanent stilstaand water kan zorgen voor risico op vlekken. Zolang de Stuc niet
beschermd is, alle contact met vocht vermijden. Afwerken met StucHardWaxOil volstaat voor vloeren
in woonkamers, slaapkamers... Het aanbrengen van StucVernisPU biedt een nog betere bescherming
tegen vlekken, krassen en vocht. De afwerking kan een invloed hebben op de kleur.
TECHNISCHE KENMERKEN
Leveringsvorm
pH
Aanmaakwater

Aantal lagen
Verbruik

Hechting

Wit poeder
12 à 13
± 0,3 L/kg, afhankelijk van de
techniek, indien nodig extra
water toevoegen
2 - 3 lagen naargelang de
ondergrond
± 1,5 kg/m² voor ± 1,5 mm
laagdikte in 2 lagen. Verbruik is
sterk afhankelijk van de
ondergrond en laagdikte
Zeer goede hechting op
StucPrimer

Droogtijd

Uithardingstijd
Temperatuur
Houdbaarheid
Verwerkingstijd
Gereedschap
Reiniging

2 - 6 uur: afhankelijk van de
omstandigheden – nat in nat: ½ 1 uur tussentijd
Volledig uitgehard na 1 week,
beloopbaar 24 u na uitdrogen
Omgeving- en ondergrondtemperatuur tussen 8 en 25°C
Min. 1 jaar: droog, in gesloten
verpakking
3 - 4 uur, eventueel tussentijds
oproeren
Inox mes
Water

VOORZORGSMAATREGELEN
Stuc mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Stuc is een sterk alkalisch product. Beschermende
handschoenen/kleding/oog en gelaatsbescherming dragen. GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. WAARSCHUWING: Veroorzaakt
huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Kan irritatie van de luchtwegen
veroorzaken. Inademing van stof vermijden. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Buiten het bereik van kinderen houden.
OPMERKING
Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele
verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het
product te raadplegen op de website.
E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55
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