
 

 

STUCCO KROK 

STUCCO KROK je tixotropní fibrovaná bílá nebo barevná pasta na vodní bázi s příměsí 

vinylových pryskyřic, minerálních plniv, inertů a specifických, pečlivě vybraných přísad, 

které garantují vysokou kvalitu produktu. 

 

Technické vlastnosti 

Původ pojiva:  vinylový kopolymer ve vodní emulzi 

Rozpouštědlo:  voda 

Hustota:   UNI EN ISO 2811-1: 1,9 +/- 0,1 kg / l 

Vzhled:   bílá nebo barevná pasta vysoké viskozity 

Zasychání (při +25 ° C a 65% relativní vlhkosti):  natíratelný po 2 hodinách 

 

STUCCO KROK je výrobek s vynikající plnící schopností a vysokou vydatností. 

Zajistí ukotvení nátěrů díky vynikající přilnavosti. Určen pro vnitřní stěny. 

 

Příprava podkladu 

Omítkové povrchy: 

Ujistěte se, že podklad má dobu zrání nejméně 28 dnů. 

Zkontrolujte stav. Povrch musí být v soudržný. V opačném případě jej předělejte nebo 

zpevněte specifickými produkty. 

Odstraňte kartáčem nebo omytím případné výkvěty.  

V přítomnosti starých nátěrů odstraňte nepřilnavé a odlupující se části. V případě větších 

vrstev vápenných nebo temperových nátěrů, je kompletně odstraňte namočením a 

oškrábáním nebo tlakovou myčkou. 

Aplikujte STUCCO KROK hladítkem a dokončete VÁLEČKEM KROK. 

 

 



Pokyny pro aplikaci 

Podmínky prostředí a povrchu: 

Teplota prostředí:    min +8°C / max +35°C  

Relativní vlhkost prostředí:  < 75%  

Teplota povrchu:    min +5°C  / max +35°C  

Vlhkost povrchu:    < 10%  

 

Nástroje: hladítko nebo špachtle, a VÁLEČEK KROK pro dokončení 

Připraveno k použití. 

Nářadí musí být očištěno vodou ihned po použití.  

Vydatnost:  Vysoce variabilní v závislosti na typu povrchu.  

Při tloušťce 500-600 mikronů, je získán vydatnost 1 m2/kg.  

Doporučujeme provést zkoušku na specifickém povrchu pro určení  

vydatnosti. 

Po dobu nejméně 12 hodin, a po ověření, že STUCCO KROK je úplně suchý, odstraňte 

jakékoliv nedokonalosti špachtlí, škrábáním povrchu. 

Naneste hladítkem nebo syntetického houbou obarvený vosk CERA KROK a okamžitě 

pečlivě vyleštěte špachtlí, aby se odstranil přebytečný vosk, a zabránilo se vzniku bílých 

skvrn. Po nejméně 12 hodinách otřete povrch tkaninou pro dosažení požadovaného efektu. 

 

Tónování 

STUCCO KROK je kompatibilní s barevnými pastami tónovacího systému Colorificio 

Veneziano.  

 

Skladování 

Chraňte před mrazem. Skladujte ve vhodných prostorách po dobu 1 roku. 

 

Kvalita 

STUCCO KROK podléhá přesné a konstantní kontrole.  

Suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány. 

 
 
Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek 
realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost 
vyplývající z použití. 
Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění. 
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