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SPATULA STUHHI 1014 ENCAUSTO / OPACO
PRO VNITŘEK

POPIS PRODUKTU

Produktem SPATULA STUHHI ENCAUSTO vám představujeme obzvlášť náročný stěrkový štuk.
Tento produkt na bázi minerálů představuje benátskou tradiční kulturu, tvorby provedení hladkých stěn. 
Přesto se podařilo, tento produkt přizpůsobit požadavkům návratu ke starým technikám, v provedení 
moderní technologií, dle vzorníku barev a dobám zpracování aktuálních požadavků.
Vysoká prodyšná aktivita, ekoligická prospěšnost, dobrá odolnost chemikáliím a nepřítomnost plísní,
jsou další ukazatele SPATULA STUHHI ENCAUSTO. Biologické složení bez rozpouštědeljsou další 
přednosti pro vnitřní použití. Např. hašené vápno, mramorový prášek.

K produktu SPATULA STUHHI ENCAUSTO patří 1 báze, která může být následně obarvena.

Tvorba odstínů
SPATULA STUHHI ENCAUSTO je dodáván, jako bílý produkt a na základě přidaných jednotlivých 
barevných koncentrátů je dosaženo požadovaného odstínu: Písmeny a číselnými kódy označené vzorky 
odstínů se míchají ze 24kg nebo 8kg balení SPATULA STUHHI ENCAUSTO plus 0,75l nebo 0,062l 
barevného koncentrátu.

Před přidáním koncentrátu do produktu SPATULA STUHHI ENCAUSTO dobře promíchat a za 
neustálého a pomalého míchání koncentrát přidávat.
Tmavší nebo světlejší barvy jsou možné zvýšením, popř. snížením přídavného prostředku.
Odstín je proveden 24 hodin před zpracováním.

Příprava podkladu:
Vhodné jsou nosné, pevné, suché, a čisté podklady, které jsou odborně upravené. K tomuto 
doporučujeme dodržovat úryvky 3.1.1 až 3.1.14 z VOB, díl C DIN 18363, díry, praskliny a nerovnosti
před základováním produktem Spatula Stuhhi na hrubo vyrovnat.

1014 Encausto Barvy: Bílá popř. přibarvit tónovacími pastami od Spatuly 
Colori Classici, del Sole, Londra, Portofino, New York

Nános produktu Encausto probíhá ve dvou vrstvách speciální hladící lžící.
První vrstva slouží jako základní nátěr. Druhá vrstva je opět nanášena, jakomile první vrstva po cca. 
1 hodině zaschne a nivelizuje plochu omítky. Důkladným vyhlazením vzniknou po 20-30 minutách 
struktury s charakterem hedvábného lesku.
Má stejná vlastnosti jako SPATULA STUHHI CLASSICO (přírodně hladké, prodyšné a nádherné 
barvy) ovšem dodá matný charakter, perfektní pro méně viditelné ale přesto závěrečné zpracování 
s náročnými požadavky.

Spotřeba: cca. 1,5kg/m²
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SPATULA ENCAUSTO (hedvábný mat)
Podobá se malířské technice, která byla používána řeky a římany. Používají barvy, které byly 
ředěny tekutým voskem a za horka natírány na omítky. Tuto techniku nazývali ENCAUSTO.
Tento postup probíhá nanesením vrstvy Spatula Stuhhi Encausto 1014 a světlejším konečným
stěrkováním produktem Spatula Stuhhi Classico 1001.

Spatula Stuhhi e i Cilori dell´ Oro und Oro Bianco / Speciální efekty se zlatým  a stříbrným odstínem

Zde se jedná o efekt, který stěnám propůjčí v různých odstínech zlatý nebo stříbrný efekt.
Tohoto efektu docílíme nanesením vrstvy produktu Spatula Stuhhi e Marmo nebo Spatula Stuhhi Encausto
a závěrečnou lazurou pomocí produktu Oro Puro (Gold) a Oro Bianco (Silber). Závěrečná lazura je také 
nanášena speciální stěrkou.
Odstíny a poměry směšování jsou uvedeny v katalogu dell´ Oro.

Spatula Stuhhi Encausto a Spatula Stuhhi e i Colori dell´ Oro je možo také překrýt antickým voskem 1013,
což znamená obzvlášť vysoká ochrana. Před zpracování se doporučuje antický vosk dobře promíchat ručním 
mixérem. Obzvlášť vysoký lesk docílíme leštěním speciální ruční leštičkou.

Spatula Opaco (Matt) s voskem „Antichi Sapori“

Imituje malířskou techniku, která byla používána řeky a římany, kteří používali barvy, které byly ředěny 
voskem a za horka nanášeny na omítky, které se nazývali Encausto.

Toto použití vzniká nanesením houbou jedenkrát štuk Spatula Stuhhi Opaco a jedenkrát Antichi Sapori.

POZOR:
TÓNOVACÍ PASTY ADDITIVO SE NEDAJÍ MEZI SEBOU MÍCHAT.

U větších ploch by měl být na stěnu nejdříve proveden vzorek, protože vzorkovníky barev se mohou 
shodovat cca z 80%. Překrytí voskem také změní odstín barvy (při příliž velkém množství nánosu 
vosku může být povrch opticky ovlivněn). U silných odstínů může dojít vlivem UV záření k zesvětlení 
odstínů, které je ovšem tímto materiálem typcké, tudíž to není žádný důvod k reklamaci. Pokud jsou 
stanoveny vysoké požadavky na odolnost odstínů, doporučuje se přísada odstínů z řady Colori di 
Portofino.

             01.10.2007 Chlud P.
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