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ProCrea® hliněný štuk
Označení

ProCrea® hliněný štuk

Obsažené látky

přírodní písek, hliněný prášek, křída,organické barevné pigmenty, celulóza

Velikost zrna [mm]

0 – 1,0

Tloušťka naneseného štuku [mm]

2–4

µ-hodnota

10

Spotřeba vody [ml/kg]

350 – 500, podle barvy a charakteru podkladu

Vydatnost [m /10 kg]

3,5 – 4,5, podle tloušťky a charakteru podkadu

Doba zpracování

několik dní

Forma dodání

kbelík 20 nebo 6 kg, dóza 1 kg, 500 kg big bag, 750 kg big bag

Hlavní oblast použití

finální štuk

2

Popis:
– probarvený hliněný štuk se zrnitostí 0 – 0,1 mm
Vlastnosti:
– difúzně otevřený
– vyrovnává vlhkost a reguluje klima obytných prostor
díky vysoké sorpční schopnosti
– rovnoměrná optimalizovaná struktura
– vysoká otěruodolnost
– zpracovává se ručně i strojově
– nanáší se v jedné vrstvě
– biologický a ekologický stavební materiál
– bez chemických přísad, barevnost na základě
přírodních pigmentů
– lze zpracovávat několik dní

Všeobecná upozornění:
– podklad musí být suchý, očištěný od prachu a
rozpouštědel
– silně nasákavý podklad zvlhčit
– nenasákavý nebo málo nasákavý podklad opatřit
silikátovým nebo kaseinovým penetračním nátěrem
– plochu vždy natáhnout při jednom zpracování,
vyvarovat se časových prodlev
– při natahování na vápenocementovou omítku podklad
nejprve fluátovat
– skladování a přeprava jen v originálním balení
– skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým
slunečním zářením
– doba skladování neomezená (platí pro sypkou
suchou směs)

Oblasti použití:
– vhodný jako lícní omítka
– vhodné pro renovační práce, ochranu památek, starou
i novou výstavbu
– vhodné i jako omítka na sádrokartonové a
sádrovláknité desky
– použití pouze v interiéru
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Tento technický list odpovídá technickému stavu k datu jeho vytištění a ztrácí svou platnost vydáním nového technického listu. Platí v souvislosti s dalšími
podklady HOCK GmbH & Co. KG. Při zpracování dbejte prosím našich pokynů ke zpracování. Je nutno dodržet platné národní stavební zákony. Ručení
HOCK GmbH & Co. KG je vyloučeno. Toto se vztahuje také na tiskové chyby a dodatečné změny v technických údajích.
Další informace najdete v Pokynech ke zpracování ProCrea® hliněný štuk.

