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STUCCO VENEZIANO
ДЕКОРАТИВНО ПОКРИТИЕ С ГЛАНЦИРАН АСПЕКТ ЗА ИНТЕРИОР

НА АКРИЛНА ОСНОВА
Код: 943

ОПИСАНИЕ

Изготвен е съгласно новите технологии, не се нуждае от допълнителна защита с восък.

TUCCO  VENEZIANO  -  изтънчено  настенно  покритие  за  интериор,  позволяващо  да  се  по-
стигнат ефекти на класическата техника на гланца и външен вид,  напомнящ мазилките на 
античните сгради на Венеция.

При по-долу описаните общи методи на нанася-не, резултатите винаги са различни и се харак-
теризират с ефекти и оттенъци, зависещи от способа на декорация.

STUCCO VENEZIANO се нанася много добре както на равни повърхности, така и на особени 
архитектурни елементи като корнизи и колони.

ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ

Мазилка за жилищни помещения или на всич-ки мазилки на циментова основа.

Мазилка на основата на въздушните свойства на варта и качествения пясък - нов или бояди-
сан;

На шпакловка и гипсокартон;

Повърхности от дърво, дървесни стружки, влак-нести и др. пресовани повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свързващи вещества: модифицирани акрилни сополимери;
Разтворител: вода ;
Маса на обема: UNI 8910 : 1,70 – 1,80 кг./л ;
Гъвкавост: консистенцията е пастообразна.
Време на съхнене при +25С и 65% U.R. (влаж-ност) - повърхностно 3 часа.
Възможност за нанасяне следващите слоеве след отшлифоване и полиране -  след 5 
часа ;

Не ви съветвам да нанасяте восък  или подобни  продукти,  тъй  като  с  времето  намаляват 
качест-вата на продукта.

Норма: 1-1,4 м. кв./л. при груба мазилка; 0,4-0,6 кг./кв.м. при гладка повърхност, отшлифована 
или гипсокартон.



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Мазилки и повърхности от гипсокартон

Отстраняваме старото варово покритие, отломе-ната боя или лошо прилепналия слой.

Изравняваме неравните повърхности. Дупки, пропуквания, вдлъбнатини за вътрешна работа 
отстраняваме с помощта на съответните шпакло-въчни набори.

Отшлифоваме  шпакловката с помощта на шкурка като  изчистваме прахта.

Прави се заравняване на шпакловката с помощта на съответните шпакли.

Изчистват се останките от прахта, мръсотията и др. остатъци с помощта на четка.

Обработва  се  при  необходимост  с  противопле-сенен  разтвор  COMBAT  222,  почистващ 
4810222 и COMBAT 333, възстановяващ 4810333.

След като се убедите, че повърхността е изсъх-нала напълно, чак тогава нанасяте на вътреш-
ния повърхностен слой и IDROFIS 4700006 – настенен акрилен фиксатор, разреден с вода 1:6 
или 1:8.

На  гипсокартонена  повърхност  нанасяте  спе-циален  фиксатор  PREPARA  код:  4710019-
изолационен пигментен фиксатор, разреден максимално с 5% вода.

На  фасадите,  старите  неукрепени  повърхности  за  външни  и  вътрешни  работи  с  малка 
дебелина  или  слягащи  се  с  времето  фасади,  се  нанася  изо-лиращ  настенен  фиксатор  - 
разтворител ISO-MARC  4410111, разредан с 40-100% DILUEN-TE SINTETICO 5410011 или 
ATOMA - микро-емулсионен фиксатор за подръчни работи, раз-реден с вода 50-60%. След 
това нанасяте STUC-CO VENEZIANO.

Нанасяне на дървена повърхност

Повърхности от ДСП, ДВП, МДФ отшлифовай-те с леки движения като премахвате недобре 
прилепналите  влакна  на  дървото.  Отстранете  старите  отлюспени  слоеве  и  лакираните 
покрития. Махнете възможните остатъци от смола ка-то използвате Diluente nitro 5170076.

Замажете дефектите с помощта на MARCOS-TUCCO 9510019. Отшлифовайте и премахнете 
прахта.  На  изсъхналата  и  чиста  повърхност  в  1-2  слоя  нанесете  основата  ORIENTALITE 
1450519. Накрая нанесете STUCCO VENEZIA-NO.

(Разбиването  на  грунда  и  нанесеното  количест-во  зависят  от  абсорбиращите  свойства  на 
осно-вата и се определят с помощта на предварител-на проба на отделно място.)

ОЦВЕТЯВАНЕ

Цвят  се  постига  с  помощта  на  SISTEMA  TINTO-METRICO  MACROMIE.  В  случай  на 
употребяване  на   различни  гами  на  цветния  продукт  или  продукта  на  оцветяване,  който 
изпълнява пълната система TINTOMETRICO, но не в една партида, съветваме отново да се 
размеси със себе си в опаковката, за да се избегнат различия в тонал-ностите.



НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Зависи от условията на помещението и повърхността:

Температура на помещението: +5С до +35С;
Влажност на помещението:  < 60%;
Температура на повърхността: от +5С до +35С;
Влажност на повърхността:  <10%.

Продуктът се нанася с четка от неръждаема стомана за изравняване на основата или шпакла 
от неръждаема стомана за различните големини на отделните части.

Количество  на  слоевете  при  класическата  техни-ка  на  нанасяне  на  венецианската 
мазилка:

Нанесете с четка от неръждаема стомана 1 или повече слоеве от продукта, като изравнявате 
по-върхността, докато получите гладкост и равномерност;

Изчакайте 5 часа между нанесения и последващия слой, шлифовайте повърхността с шкурка 
(М-1000);

Нанесете с шпакла от неръждаема стомана 2-3 отделни слоя.

Забележка при нанасянето:

Вземете тънка ивица от шпаклата за венецианската мазилка; от време на време през няколко 
секунди със сила сваляйте нанесената излишна мазилка с ръба на другата шпакла;

След 5 мин. можете да полирате. Към това пристъпвате още веднъж с колебливи движения на 
шпаклата по повърхността;

За подсилване на блясъка, съветваме да се от-шлифова със супер ситна надеждна шкурка 
carta abrasive finissima (M-1500) с почти повтаряща се процедура на полирането с шпакла от 
неръждае-ма стомана;

Чистенето на инсрументите става веднага след използването им с вода.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Нанасяне на STUCCO VENEZIANO чрез техни-ката “ефект на мрамора”:

Два пъти подравнете основата със STUCCO VENEZIANO - бял цвят;

Нанесете  със  случайни  неравномерни  движе-ния,  така  че  различните  оттенъчни  петна  от 
STUCCO VENEZIANO да оставят минимум бели неравни промеждутъци;

Когато се достигне този ефект,  вземете малки части от продукта в средата на четката от 
неръждаема стомана и разпределяйте хубаво по повърхността. Нанасяйте мокро на мокро с 
не-равномерни движения;

Почакайте минимум 6 часа. После получена-та повърхност не трябва да бъде гладка, тъй като 
съдържа  петна  от  различни  цветове.  Сравня-вайте  и  изравнявайте  повърхността  като 
нанасяте  лек  слой  STUCCO  VENEZIANO  -  бял  или  прозрачен  цвят,  с  който  трябва  да 
запълните  всички  пукнатини.  Ако  на  повърхността  сте  на-несли  бял  цвят,  то  украсата  се 



смекчава и се постига приглушен ефект.  Обратното -  освежава и се получава хроматичен 
контраст.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОДУКТА
Температурата на съхранение на продукта е от +5С до +30С. При закрити херметически опа-
ковки и правилно съхранение, срокът на год-ност е една година.
          

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Екологично чист продукт, не съдържа вредни добавки за вашето здраве.

Продуктът  не  изисква  информационни   етикети  по  закона  D.C.285  от  16/7/98  г.,  съгласно 
измененията  и  последните  данни.  Продуктът  се  използва  съгласно  нормите  за  хигиена  и 
безопасност: след използване не изхвърляйте в контей-нерите в околната среда. Остатъците 
трябва да бъдат премахнати със строителните отпадъци. 

За  допълнителна  информация  е  необходимо  да  се  запознаете  с  факти,  отнасящи  се  до 
нормите на безопасност при шпакловъчна и бояджийска работа.

Italiano vero
„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати,  ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” .
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