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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το LavaCryl Stucco είναι στόκος σπατουλαρίσματος 

σε μορφή πάστας βασισμένος σε ειδικά 

επιλεγμένες ακρυλικές ρητίνες. Είναι έτοιμος προς 

χρήση, κατάλληλος τόσο για εσωτερικές όσο και για 

εξωτερικές επιφάνειες, από σοβά, γυψοσανίδες 

μπετόν, τσιμεντοσανίδες κλπ. Έχει πολύ καλά 

γεμίσματα και απλώνει θαυμάσια. Η ειδική του 

σύσταση, το κάνει να τρίβεται χωρίς να 

δημιουργείται πολύ σκόνη ενώ δεν περιέχει 

επικίνδυνες ουσίες όπως βαριά μέταλλα, ελεύθερη 

φορμαλδεΰδη ή  αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 

κάνοντάς το έτσι ιδιαίτερα φιλικό προς τον 

εφαρμοστή αλλά και τον χρήστη του χώρου. 

Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα 

δημιουργώντας  μία πολύ λεία, ομοιόμορφη και 

συνεκτική επιφάνεια, έτοιμη για την εφαρμογή της 

τελικής βαφής. 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το LavaCryl Stucco μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 

εξωτερικά όσο και εσωτερικά μια και η ειδική του 

σύσταση  χωρίς αμμωνία, συντηρητικά δοχείου και 

επικίνδυνες ουσίες όπως βαριά μέταλλα, ελεύθερη 

φορμαλδεΰδη, και αρωματικούς υδρογονάνθρακες 

το κάνει ιδανικό για εφαρμογή σε όλους τους 

εσωτερικούς κατοικήσιμους ή επαγγελματικούς  

χώρους. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Προετοιμασία επιφάνειας 

Το LavaCryl Stucco, εφαρμόζεται επάνω σε σοβά, 

σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ. Το 

υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και 

απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. 

Εφαρμογή 

 

 

 

 

 

 

Το LavaCryl Stucco είναι έτοιμο προς χρήση. 

Μπορεί να αραιωθεί ελάχιστα (1-2%) αν απαιτείται 

ρύθμιση της εργασιμότητας. Εφαρμόζεται  με τα 

ειδικά εργαλεία σπατουλαρίσματος ανάλογα με το 

είδος και το μέγεθος της επιφάνειας εφαρμογής.  

Εφαρμόζουμε το LavaCryl Stucco αφού το 

ενδιάμεσο κονίαμα του υποστρώματος έχει 

στεγνώσει πλήρως. Πριν την εφαρμογή του τελικού 

επιχρίσματος συστήνεται να ασταρωθεί η 

επιφάνεια με LavaPaint Micro Primer ή LavaPaint 

Silicate Primer. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

1,5-2,5 kg/m², ανάλογα με το πάχος της στρώσης. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία του  υποστρώ-

ματος είναι κάτω των 5οC ή άνω των 35οC. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία 

μόνο με νερό. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους 

προστατευόμενους από τον παγετό τη ζέστη και τον  

ήλιο για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:  (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.) 

Μορφή Παστώδης στόκος 
Πρόσφυση 
(EN 1542) 

0,38 ΜPa 

Κατανάλωση  1,5-2,5 kg/m² 
Αντίδραση στη φωτιά: 
(EN 13501-1) 

Euroclass B-s2,d0 

Πυκνότητα:   

(EN ISO 2811) 
1.7-1.8 gr/cm3 Αντοχή σε κάμψη 330 Ν 

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5 οC έως 35 οC   

Χρόνος στεγνώματος: 
Τρίψιμο: 7-8 hr 
Βαφή/Επικάλυψη: 7-8 hr 

  

    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΟΧΕΙΟ  5Kg, 15kg  
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