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SPATULA  STUHHI  E  MARMO
pro vnitřek a zevnějšek

SPATULOU STUHHI E MARMO Vám představujeme mimořádně kvalitní dekorační štuk.
Tento absolutně nový produkt na minerální bázi představuje benátskou, tradiční kulturu tvorby  provedení hladké 
stěny. Tento produkt se podařilo napasovat  požadavkům návratu 
ke starým technikám, v provedení moderní technologií, dle vzorníku barev, zpracovaný předními italskými 
architekty, kteří se inspirovali historií a barvami etnických lokalit. 

Vysoká prodyšnost,dobrá odolnost chemikáliím a plísním jsou další znaky od 
SPATULA STUHHI E MARMO. Biologické složení, naprosto bez ředidel a velmi dobrá odolnost vlhkosti jsou 
další přednosti pro vnitřní a vnější použití.
Pro použití vnějších ploch jsou odstíny specielně označeny.

SPATULA STUHHI E MARMO nabízí 2 základní barvy, které je možno následně tónovat:

1006 Bianco Carrara:    Barvy:      bílá, černá, bordó, modrá, anglická zelená, 
  keňská zemina, tyrkys, žlutá, popř. tónové pasty  

                                                          od A do  Z.
                                                           24 kg Spatula Stuhhi a Marmo Bianco Carrara 
                                                          smícháno s 0,75l tomu odpovídajícímu přídavku.
1005 Nero Ebano:           Barvy:      bílá, keňská zemina, tyrkys, žlutá, popř.tónové pasty 
                                                          od A do Z. 24 kg Spatula Stuhhi a Marmo Nero Ebano 
                                                          smícháno s 0,75l tomu odpovídajícímu barevnému tónu.

Tmavější nebo světlejší barvy jsou možné skrz zvýšení/snížení podílu barevného tónu.
Tónuje se 24 hodin před zpracováním z     důvodu správného technologického postupu.  

Tato nová stěrková hmota oproti již známé SPATULA STUHHI CLASSICO se dále zpracovává téměř mokrá 
v mokré;zapotřebí je 2 až 3 pracovní postupy.
První vrstva ;nanést a do matu nechat zaschnout. Potom druhá vrstva ;velmi tence nanést,
do druhého nátěru nejlépe do kříže vtláčet tak, aby do prvního nátěru vnikl granulát 
a po ca.8 -10 minutách leštit hranou hladítka.

Spotřeba:    ca 1,5 kg / m2     

Spatula  Stuhhi  e i Colori dell ORO  / speciální efekty ve zlaté

Zde se jedná o stěnu ve zlatém mramoru se změnami v různých barvách.Toto použití se získá
nanesením dvou vrstev Spatula Stuhhi e Marmo a konečným lazurováním s ORO Puro. Konečná lazura se také 
nanáší pomocí speciální stěrky.Odstíny barev a množstevní poměry jsou uvedeny v katalogu dell ORO.

Jako s obzvláště dobrou ochranou je možno Spatula Stuhhi e Marmo 
a Spatula Stuhhi e i Colori dell ORO dokončit i pomocí antického vosku 1013. Před zpracováním se doporučuje 
tento antický vosk promíchat ručním mixérem. Obzvlášť vysoký lesk se docílí leštěním ,při použití speciálního 
leštícího stroje.
88/49268/9.02/unt.g.
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SPATULA  STUHHI  -  tekutý mramor
Stěrková technika na minerální bázi

VLASTNOSTI
Nabízíme Vám vysoce hodnotný štuk pod značkou Spatula Stuhhi  s obzvlášť výborným a lehkým
zpracováním. Docílí se lesklého,  přírodního a stálého štuku vynikající kvality. Mramorový prach a přídavky 
produktu propůjčí mimořádnou přilnavost k plochám, optimální klouzavost při nanášení.
Oproti dosavadním produktů se tímto urychluje dokončení.

PŘÍPRAVA POVRCHU
V případě nutnosti odpískovat nebo okartáčovat. Každý povrch vyžaduje ošetření.Správné nanášení je poměrově 
jednoduché a korektní metody zpracování jsou uvedeny v následující tabulce:

Povrch                                     příprava                                                                                přilnavost
Sádrová stěna                          doporučuje se nanášení zředěného                                       optimální 
vícebarevné omyvatelné         primeru Spatula Stuhhi.
disperzní barvy
vícebarevné                             Je zapotřebí nanášení primeru Spatula Stuhhi,                     optimální
obsahující rozpouštědla           např.Henelit disperze vnitřní čistě bílá
hladká omítka                          neutrální a hloubkový základ                                               optimální
neošetřené dřevo                      primer Spatula Stuhhi                                                             dobrá
PVC                                         primer Spatula Stuhhi                                                             dobrá
Keramika a jiné náročné          primer Spatula Stuhhi                                                             dobrá
Podklady                                                                                                                                              

BAREVNÉ ODSTÍNY
Tyto barvy jsou vyvinuty s obzvlášť zjemněnou a exkluzivní technologií. Toto nám umožňuje 
téměř originálu věrné podání barev. Stěrková práce může být prováděna pouze směrově,protože je závislá od 
zručnosti nanášejícího.

prosím pozor:     Produkt v nádobě se při zpracování projevuje značně tmavějším  
                           odstínem než při nanášení.
                           Připravované (dle karty barev) barvy jsou následně připravovány:

Světlé odstíny:   24 kg Spatula Stuhhi smícháno           A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S,
                           s 0,75l přídavku:                                  U,V,X,Y,Z

plné odstíny:      8 kg Spatula Stuhhi smícháno            „Portofino“ KA,KB,KC,KD,KE,KF a KG
                           s 0,75l přídavku:                                 Sole            ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF a ZD     

Přídavkem vyššího nebo nižšího procentuálního podílu přídavku barvy mohou být docíleny tmavější nebo 
světlejší odstíny. Doporučuje se 24 hodin před použitím produkt rozmíchat.
Při stínování s plnými stíny, příp. Portofina, může být nutné přidat speciální 
zhušťovadlo - Addensante skrz vyšší přídavek barevných past.

spotřeba:                     1 kg / m2

nanášené množství:     první nános ca. 200 g/m2 k vyrovnání podkladu.

                                    při druhém nánosu ca.750 g/m2  stěrkovat do úplné hladkosti
                                   
                                    u třetího nánosu pouze velmi tence na ploše 1m2 vystěrkovat
                                    a po 30 sekundách přeleštit.

balení:                         8 kg, 24 kg
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        Možnosti různé jemné práce

1) normální provedení
Nanášení se skládá ze dvou vrstev s Spatula Stuhhi ve zvolené barvě, přitom plocha bude homogenizována a 
vyhlazena; poslední vrstva při použití malého množství produktu propůjčí povrchu lesk. Při tomto 
pracovním postupu je stěna prodyšná, s plnou kapacitou a vysokou sací schopností.Tato verze je určena pro 
místnosti, ve kterých je důležitější prodyšnost, než možnost omyvatelnosti a trvanlivosti.

2) zpracování Savon d’eau – speciální mýdlo
Ve veřejných místnostech nebo případech, kde je nutná dobrá odpudivost vody, se doporučuje 
upravit plochu naším produktem Savon d’eau, který jemně, ale především na přírodní bázi po ca. 20 dnech 
zabrání vniknutí tekutin a tím také vniknutí různých nečistot.(Agresivní tekutiny, jako jsou víno, kafe..atd. 
by měli být ihned očištěny hadříkem.) Toto speciální mýdlo 
Savon d‘eau lze nanášet pomocí naší dokončovací stěrky velmi jednoduše a rychle. Každé 
3 až 4 roky doporučujeme ošetření povrchu tímto mýdlem Savon d’eau.

3) zpracování přírodního vosku nebo antického tekutého vosku 1013 
K zajištění absolutně bezpečné omyvatelnosti a trvanlivosti by měla být nanesena jedna vrstva 
přírodního vosku naší speciální stěrkou , který je s ní také přeleštěn, nebo se pomocí měkkého
hadříku nanese tekutý antický vosk 1013. Po zaschnutí ca. 1-2 hodin je možno povoskovanou plochu přivést 
k vysokému lesku ruční leštičkou. Po ca. 20 dnech je plocha omyvatelná hadříkem (Agresivní tekutiny jako 
víno, kafe..atd. by měli být ihned očištěny hadříkem)

       4) Ošetření ruční leštičkou
       -pokud je požadováno kompletní a homogenní dokončení, může se toho docílit jednoduše pomocí
       ruční leštičky nebo speciální rukavice.

       5) Čištění povrchů
      -čištění ploch ošetřené speciálním mýdlováním a povoskováním probíhá mýdlovým louhem nebo vodou a 
       hadříkem.(Nepoužívat žádné hadříky a čistící prostředky, které drhnou.)

      6) Speciální efekty
     -s novými šablonami je možno dosáhnout dalších speciálních efektů.

     7) Voskový nános se zlato-stříbrným efektem
    -1l antického vosku se smíchá s 1/2 plechovky perlového lesku a tato směs se nanese dle popisu 
    u bodu 3).

     8) Terre Cotte
    -tohoto efektu se dosáhne, když se k 8 kg Spatula Stuhhi classico přidá 150 g Terre Cotte a udané množství 
aditíva připraveného dle katalogu barev. Tato směs se nanese na 2 vrstvy 
Spatula Stuhhi
classico bílé.

9) Encausto
-imituje malířskou techniku,která byla používána řeckými a římskými malíři,kteří používali barvy
zředěné tekutým voskem a za horka nanášeny na omítku,které nazývali Encausto.Tento postup se dvěma 
vrstvami Spatulou Stuhhi e Marmo a světlejším zakončením stěrkou 
Spatulou Stuhhi Classico.
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Opadávání nebo poškození
V průběhu času na úkor nechtěných nárazů se může perfektně vyhlazený povrch Spatulou Stuhhi poškodit. To 
ale není žádný problém.V tomto případě se místo pomocí pískového papíru opracuje 
a nanese tenká vrstva originální barvy od Spatula Stuhhi. Pro dokončení doporučujeme 
Savon d’eau nebo přírodní vosk.

Přetíratelnost
- po řadě let by jste se mohli rozhodnout Spatulu Stuhhi nahradit jinými produkty, nebo opět použít   
  Spatullu Stuhhi.To je velmi jednoduché a následující:
- k odstranění Savon d’eau, předpisově odpískovat, nebo vosk očistit terpentinem.
- jednu vrstvu silně zředit neutrální a nanést hloubkový základ k zaručení minimalizované savosti.
- opět nanést Spatulu Stuhhi nebo nalepit tapety; také je možno bezproblémově nanášet disperzní barvy nebo 
jiné produkty.
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