Primacol® dekorativ Klassisk stuk
Klassisk stuk er en nobel, klassisk dekorativ puds baseret på læsket kalk. Den er ideel til de
gamle teknikker til indendørs dekoration. Dens karakter refererer til den gamle venetianske
stuk. Den helt unikke farvepalet giver mulighed for mange dekorative effekter.
Den er designet til at dekorere vægge, lofter, ildsted, søjler eller andre arkitekturelementer.
Perfekte, glatte overflader reflekterer lyset. Den har vandtætte egenskaber og er nem at
vedligeholde, og den nemme rengøring af materialet gør den perfekt til rum såsom køkkener,
pools, badeværelser og andre rum med fugt. Klassisk stuk er til indendørs brug.

1. EGENSKABER
Den klassiske stuk minder om marmor. Den kan afvise fugt fra Jorden og tillader væggene at ånde.
Den er modstandsdygtig overfor mug og skimmel. Påføring på naturlige materialer gør produktet
velegnet overfor både mennesker og miljøet.

2. TEKNISKE DATA
Udseende:
Farve:
Lugt:
Tæthed:
Tørretid:
Rengøring af værktøj:
Opløsning:
Dækkeevne:

Tyk spartelmasse
Cremefarvet
mild, specifik
1,35 g/cm3
6-8 timer mellem lagene
Min. 48 timer før voks
Varmt vand med rengøringsmiddel
Vand
0,9 – 1,4 kg/m2 (Afhængigt af lagets glathed og den ønskede
effekt.)

3. BRUG
Klassisk stuk er et produkt klar til brug. Før arbejdet skal indholdet i beholderen omrøres grundigt.
Om nødvendigt kan produktet fortyndes med vand (op til 5%). Samme opløsning skal bruges på
hele fladen.
Klassisk stuk skal påføres i tre lag med en speciel stålmurske:
1) Påfør et lag stuk og sørg for, at det er helt glat og jævnt.
2) Efter 6 – 8 timer påføres et nyt lag. Brug den venetianske påføringsmetode – brug
murskeen uden tryk med den skarpe side.
3) Det sidste lag (det tyndeste) – glat overfladen ved at trække og presses kanterne til bunds.
Ved brug af andre teknikker kan man opnå mat-, semimat- eller glansoverflade. Den
endelige effekt afhænger af intensiteten af glatning med metalmurskeen.
4) Efter 48 timer påføres voks for at beskytte overfladen.
4. OVERFLADEFORBEREDELSE
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Overfladen skal forberedes – renses for skidt, støv og fedt. Rester af maling og løs puds skal
fjernes. Frisk cement og cementkalk skal modne i mindst 4 uger. Beskyttende primer anbefales.
Udblomstring skal fjernes. Gamle mineraloverflader skal vaskes med vand og lakerede overflader
med god tilhæftning skal behandles med sandpapir. Brug derefter kit på overfladen for at opnå en
glat overflade. Efter tørring (cirka 24 timer) skal den primes med beskyttende primer for at sikre
ordentlig tilhæftning af stukken til overfladen.

5. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 35° i tætlukket, original beholder på et tørt sted. Udsæt ikke for direkte sollys.
Holdbarhed er 18 måneder fra produktionsdato.
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