
Technická informácia          
 
 

Stucco Decor Waschdispersion 
Umývateľná disperzia k dodatočnej ochrane Stucco Decor di Luce pred 
hrubým znečistením a tekutinami. 
 

Popis výrobku 
Účel použitia: 
Umývateľná disperzia slúži k 
hydrofobizacii povrchu a 
súčasne zlepšuje hĺbku 
farieb a lesk. 
 
Vlastnosti: 

á a bez 
zápachu 

ie  
 
Spojivová báza:  
Umývateľná polymerná 
disperzia 
 
Veľkosť balenia: 
0,5 kg 
 
Farebný odtieň:  
Transparentný. 
Znečistenie zafarbujúcimi 
kvapalinami, ako napr. káva, 
červené víno, kečup, a pod. 
môžu aj napriek ošetreniu 
Stucco Decor 
Waschdispersion spôsobiť 
škvrny, ktoré nie je možné 
dokonale odstrániť. Možnosť 
odstránenia je do veľkej 
miery závislá na dobe, pri 
ktorej tieto látky na povrchu 
pôsobia. 
 
Lesk: lesklý 
 
Skladovanie:  
V chladnom a nemrazivom 
prostredí. Skladovateľnosť v 
originálnom uzavretom 
obale 12 mesiacov. 
 

Spracovanie 

 
Vhodné podklady : 
Stucco Decor di Luce 

 

 

 
Príprava podkladu: 
Aby bolo zaistené 
dostatočné vyschnutie 
podkladu, môže sa Stucco 
Decor Waschdispersion 
nanášať najskôr dva dny po 
dokončení Stucco Decor di 
Luce. 
 
 
Nanášanie materiálu: 
Neriedený materiál sa v 
tenké vrstve nanesie 
vhodnou stierkou na 
podklad. Prípadné 
pretoky materiálu sa hneď 
za čerstva stierkou 
odstránia. Po zaschnutí sa 
vyleští mäkkou tkaninou. 
(nepoužívajte leštiace 
stroje). 
 
Postup nanášania: 
pružnou stierkou. 
 
Doba spracovateľnosti: 
Podľa miestnych podmienok 
cca 15 – 20 minút. 
 
Pri použití na iných 
stierkových technikách 
odporúčame najskôr 
overiť znášanlivosť 
materiálu. 
 
Minimálna teplota pri 
spracovaní:  
Minimálna teplota vzduchu a 
podkladu +10 

o
C. Z nádoby 

naberte iba toľko materiálu, 
koľko stačíte behom doby 
spracovateľnosti  
spotrebovať. 
Nespotrebovaný materiál 
vyhoďte, nevracajte ho 
naspäť do nádoby. 
 
Spotreba: Max. 10 g/m2 
 
Doba vysychania: Pri +20 
o
C a 65% vzdušné vlhkosti 

je povrch zaschnutý po cca 
12 hodinách. Vrstva je plne 
vyschnutá a odolná po 3 
dňoch. 
 
Čistenie pracovného 
náradia: ihneď po použití 
vodou. 
 
Stucco Decor 
Waschdispersion neochráni 
povrch pred striekajúcou 
vodou, alebo znečistením 
olejom, tukom a organickými 
farbivami: ľahké znečistenie 
povrchu je možné odstrániť 
teplou vodou s prípadným 
prídavkom neutrálneho 
čistiaceho prostriedku. 
 

Inštrukcie 
Bezpečnostné inštrukcie: 
Pozor 
Horľavá kvapalina a pary. 
Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. Toxický 
pre vodné organizmy, 
s dlhodobými účinkami. 
Opakovaná expozícia môže 
spôsobiť vysušenie alebo 
popraskanie pokožky. P102 
Uchovávajte mimo dosahu 
detí. Uchovávajte mimo 
dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného 
ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. Nefajčite. 
Nevdychujte pary/ aerosóly. 
Zabráňte kontaktu s očami, 
pokožkou alebo odevom. 
Používajte iba na voľnom 
priestranstve alebo v dobre 
vetranom priestore. 
Zabráňte uvoľneniu do 
životného prostredia. 
PO POŽITÍ: vypláchnite 
ústa. Nevyvolávajte 
zvracanie Podrobnejšie 
údaje: viďte bezpečnostný 
list.  
 



Likvidácia 

Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Tekuté zvyšky materiálu 
odovzdajte na zberné 
miesto pre staré farby a 
laky, suché zvyšky materiálu 
likvidujte ako stavebný alebo 
demolačný odpad alebo ako 
komunálny domový odpad. 
 

Prehlásenie o 
obsiahnutých látkach: 
Vosky, alkány (C9 – C12, 
zmes izomérov), aditíva. 
 

Technické poradenstvo 
V tomto tlačive nie je možné 
pojednávať o všetkých 
podkladoch, ktoré sa 
vyskytujú v praxi, a o 
technických postupoch 

povrchových úprav týchto 
podkladov. 
V zložitých prípadoch Vám 
naši odborní poradcovia 
poskytnú detailné rady k 
daným objektom. 
 
Servisné stredisko: 
tel. 00421 255566440 
fax 00421 255566435 
e-mail: info@caparol.sk 
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Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich 
skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci 
alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše 
materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok 
v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť. 


