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BETON STUCCO 
Tuotekuvaus Koristeellinen seinä pinnoite, joka jäljittelee betonivalupintoja, mutta 

myös kiillotetut pinnat ovat mahdollisia. 

Koostumus  Mineraalinen luonnonmateriaali, joka on valmistettu, hydraulisesta 
kalkista, sementistä ja marmorijauheesta. 

pH 11,2 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen. 

VOC  Tämä tuote VOC: 0 %. 

Syttyvyys  Ei syttyvä, palamaton. 

Menekki Ohjeellinen menekki, kaksi käsittelyä: noin 2,2 kg/m². 

Ominaispaino 1,6 ± 0,50 kg/l.   

Alustat Beton Stucco voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, 
sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevylle, elämättömälle 
rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla 
varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo 
olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava. 

Pohjustus Kiinteää uutta rappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on 
pohjustettava, joko Quartz Primer (tiiviit ja imemättömät pinnat), Primer 
Normal (imevät pinnat) ja voimakkaasti imevät alustat 2 x Primer 
Normal ennen pinnoitusta. 

Käsittely  Levitys tehdään rst-teräslastalla kahdessa kerroksessa. Ensimmäisen 
kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen kerroksen levittämistä, 
joka viimeistellään halutulla tavalla. (peruskäsittely) 

Sekoitus   Sekoita jauhe veteen (1 kg jauhetta: 3,2 dl vettä) ja sekoita hyvin.  

Lisäaineet Monia Stucco Italiano -lisäaineita voidaan lisätä toiseen kerrokseen. 
Suosituin on Ebanojauhe, mutta myös Mother of Pearl, Sand for Salt 
and Pepper ja Mica Silver. Erikoisvaikutelma saadaan lisäämällä 
Ebano-jauhetta ja hiomalla kuivaa pintaa.  

Käyttö  Ulko- ja sisäkäyttöön seinäpinnoille. Käsikäyttö rst-liipalla tai rst-lastalla. 
Lämpötilassa min. +5 °C ja enintään + 25 °C. 

Kuivuminen Lämpötilassa + 20 °C, 2 h kosketuskuiva, 24 h kuiva ja 90 päivää täysin 
vakaa. 

Väri  Betonin harmaa tai valkoinen, joka sävytettävissä alkalin kestävillä 
pigmenteillä. 

Suojaus Ehdotettu lopullinen suoja on: Wax / Hydrocalce / Marseille Soap / Dark 
Marokkolainen saippua (laimennettu 1:6 vedellä), joka antaa erityisen 
tumman vaikutuksen. Ulkona Hydrocalce. 
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Pakkaus   16 kg:n ämpäri jauhetta. 

Varastointi  Ei saa jäätyä, säilytettävä alle +35 °C. 

Varastointi aika Säilyvyys vähintään 24 kk, alkuperäispakkauksessa. 

Työskentely Kalkki ja sementti ovat syövyttäviä tuotteita, joten työstettäessä on 
käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja 
suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista. 
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