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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Βάση βενετσιάνικου στόκου με ακρυλικές ρητίνες που χρωματίζεται, κατάλληλο για εφαρμογή 
σε τοίχους, όπου επιθυμείται ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα που αναπαράγει τη λαμπρότητα 
των μαρμάρων στην περίοδο της Αναγέννησης. Εύκολη εφαρμογή. Ανθεκτικό στους λεκέδες. 
Εξαιρετική σκληρότητα και γυαλάδα. Κομψό διακοσμητικό αποτέλεσμα. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Για διακόσμηση σε τοίχους, κολώνες, σκάλες, διαχωρίσματα, σε ιδιωτικούς αλλά και 
δημόσιους χώρους, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μουσεία, θέατρα, 
κινηματογράφους. Για εσωτερική χρήση. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Σύνθεση   Ακρυλικές ρητίνες. 
Φινίρισμα   Σατινέ. 
Απόχρωση Λευκό (ως βάση χρωματισμού).  
Πυκνότητα   1.8 kg/L. 
Πηγμέντα   Διοξείδιο τιτανίου και επιλεγμένα επεκτατικά. 
Καλυπτικότητα   600-1000 γραμ./τ.μ. (εξαρτάται από το πάχος). 
Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή:    6-10 ώρες. 
    Επαναβαφή και/ή γυαλοχαρτάρισμα: 12-24 ώρες. 
Καθαρισμός εξοπλισμού  Νερό. 
Χρωματισμός TITAN Tinte Universal και με το σύστημα χρωματισμού 

TITAN PREMIER. Μέγιστος όγκος 3.6%. 
Στερεά όγκου   66%. 
Συσκευασία:    1 & 5Kg 
 
Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. VOCs  29 g/l 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρμογής:   Σπάτουλα. 
 
Σε κατάλληλα ασταρωμένη επιφάνεια, εφαρμόστε 2 στρώσεις Estuco Veneciano, 
χρωματισμένο με το επιθυμητό χρώμα, με σπάτουλα ανοξείδωτου ατσαλιού, τρίβοντας με 
γυαλόχαρτο ανάμεσα στις στρώσεις για να γίνει λείο, ώστε να επιτευχθούν ομοιόμορφοι τόνοι 
και πάχος. 
24 ώρες μετά τη προηγούμενη εφαρμογή, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και απομακρύνετε 
τη σκόνη. Με μια σπάτουλα από ανοξείδωτο ατσάλι, εφαρμόστε πολύ λεπτές στρώσεις του 
Estuco Veneciano, κατάλληλα χρωματισμένο για να επιτευχθεί το επιθυμητό εφέ. 
Μετά από μερικά λεπτά (15-45), ανάλογα με τις συνθήκες, τρίψτε με μια σπάτουλα σε 
κυκλικές κινήσεις, πιέζοντας ελαφρά για να επιτύχετε μια εξαιρετική γυαλάδα, αν επιθυμείτε. 
Για πιο ομοιόμορφη γυαλάδα και περισσότερη αντοχή, μπορεί να εφαρμοστεί το TITAN 
Tintoretto Κερί ως τελικό στρώμα. 
 
Προετοιμασία επιφάνειας:  

Κωδικός     12_148 
T/T     176 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

TINTORETTO STUCCO Veneciano 
Στόκος Βενετσιάνο 
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Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και κατάλληλα ασταρωμένη. 
Γυψοσανίδα: Selladora Sintetica D-12 
Τσιμέντο: Fondo Fijador D-13 
Σημείωση: Πριν την εφαρμογή του Estuco Veneciano και μετά το κατάλληλο επιδιορθωτικό, 
συνίσταται μια στρώση A-50 Pintura Plastica Mate. Αν η επιφάνεια είναι σε κακή κατάσταση ή 
ασβεστωμένη, αφαιρέστε την τελείως και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια. Αν είναι σε 
καλή κατάσταση και καλής προσφύσεως, εφαρμόστε απευθείας. 
 
 
Τα δοχεία και οι νωπές εφαρμογές πρέπει να προφυλάσσονται από θερμοκρασίες κάτω των 
7οC. 
 
Ημερομηνία έκδοσης:  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 


