
SPATORELLA

Στόκος σπατουλαρίσματος για λεία φινιρίσματα.
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Στόκος σπατουλαρίσματος που αποτελείται από λευκό 
τσιμέντο, υδράσβεστο, σκόνη λευκού μαρμάρου, συνθετική 
ρητίνη και ειδικό πρόσθετο. 
• Απλώνεται και δουλεύεται καλά, χωρίς κάθετη ολίσθηση, 
πράγμα που βοηθάει την εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες.
• Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
• Επιτρέπει ένα πάχος από 1 έως 3 mm για κάθε στρώση. 
• Τρίβεται εύκολα με υαλόχαρτο και προσφέρει λείο 
φινίρισμα.
• Κατά το πρότυπο EN 998-1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατάλληλος για στοκάρισμα των τοίχων και των ταβανιών που 
έχουν πληρωθεί με παραδοσιακό κονίαμα ή προετοιμασμένο 
κονίαμα με βάση το τσιμέντο-ασβέστη. 
• Για στοκάρισμα επιφανειών από σκυρόδεμα.
• Για στοκάρισμα τοίχων και ταβανιών από γυψοσανίδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
● Στο προϊόν δεν πρέπει να προσθέτονται άλλα συστατικά 
όπως: τσιμέντο, ασβέστης κλπ.
● Δεν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε βαμμένες επιφάνειες. 
● Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες ή πάνω σε πλαστι
    κά επιχρίσματα.
● Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες με πάχος μεγαλύ
    τερο από 5 mm.
● Δεν πρέπει να προσθέτεται σε νερό αφού το μίγμα είναι έ   
    τοιμο.
● Πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες από +50 C μέχρι 
    +350C.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ LATEX
Για να βελτιώσουμε την πρόσφυση, την αδιαβροχότητα, την 
πλαστικότητα, την ελαστικότητα, την μηχανική ισχύ κλπ., 
το Spaturela μπορούμε να το ενισχύσουμε με το πρόσθετο 

LATEX. 
Η αναλογία ανάμιξης είναι 1:5 σε νερό. (βλέπε το τεχνικό 
φυλλάδιο LATEX σελ.128)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ
Αναμιγνύουμε 15kg στόκου σπατουλαρίσματος με 4.5-5 L 
νερό με την βοήθεια ενός ηλεκτρικού αναμικτήρα (τράπανο) 
χαμηλών στροφών μέχρι το μίγμα να γίνει ομογενές.                                                                                   
Συνιστάται το μίγμα να το αφήνουμε για περίπου 5 λεπτά 
χωρίς να το πειράζουμε και να το ανακατεύσουμε ξανά πριν 
την εφαρμογή.   

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Τα υποστρώματα που έχουν ανισόπεδη επιφάνεια 
μεγαλύτερη από 3 mm πρέπει να επιπεδώνονται πριν την 
εφαρμογή του στόκου. Τα υποστρώματα δεν πρέπει να έχουν  
ξένα υπολείμματα όπως: λίπη, μπογιά, βερνίκια, κλπ. Το 
υπόστρωμα πρέπει να διαβρέχεται πριν την εφαρμογή του 
προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Το προϊόν απλώνεται με μία λεία σπάτουλα εξασφαλίζοντας 
μία ομοιόμορφη κάλυψη και στρώση όλης της επιφάνειας. 
Το προϊόν εφαρμόζεται σε από μία έως δύο στρώσεις, σε ένα 
πάχος 3 mm. 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαριστούν όσο το 
προϊόν είναι ακόμη υγρό. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (ΣΤΟΥΣ 230C ΚΑΙ ΣΕ 50% U.R)

Μορφή Σκόνη 

Απόχρωση                                            Λευκή



Αποθήκευση  

12 μήνες στην 
αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία, να 
φυλάσσεται σε  ξηρό 
μέρος

Ευφλεκτότητα                                  Άφλεκτο

Αναλογία ανάμιξης 4.5-5 L νερό για 15 kg 
Spaturela

Πυκνότητα σκόνης 1.6 gr/cm3

pH ανάμιξης 12

Χρόνος ζωής σε δοχείο 3-4 ώρες 

Θερμοκρασία εφαρμογής                    Από +50C έως +350C

Μέγιστο πάχος ανά στρώση                                1mm

Ο χρόνος αναμονής για την 
εφαρμογή της δεύτερης 
στρώσης

 Μετά από  60-90 λεπτά

Χρόνος αναμονής για το τρίψιμο 24 ώρες 

Χρόνος αναμονής για το βάψιμο                    3-4 εβδομάδες

SPATORELLA

ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 
ημέρες ≥ 4,5 N/mm2

Αντοχή σε κάμψη μετά από 28 
ημέρες           ≥ 1,7 N/mm2 

Πρόσφυση σε σκυρόδερμα ≥ 0,5 N/mm2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                
1 kg/ m2  ανά mm πάχος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                  
Spatorella σε σάκους 15 kg.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και 
απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας 
εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα 
πρακτικά στοιχεία.
Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προïόντος, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο 
για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!


