
TECHNISCHE FICHE : StucProtect 

BESCHRIJVING : 

StucProtect is een watergedragen, oplosmiddelen vrije emulsie voor de bescherming van STUC Deco en STUC Granito, kalkverf en kalkstucco.  

StucProtect heeft beschermende en hydrofoberende eigenschappen en is niet filmvormend. 

Geschikt voor binnen en buiten gebruik.  

StucProtect kan met een hogedrukreiniger of alkalische reiniger verwijderd worden. 

StucProtect heeft weinig invloed op de kleur en geeft een beetje glans.  

 

VERPAKKING : 

StucProtect wordt geleverd in verpakkingen van 5 liter.  

 

TECHNISCHE KENMERKEN :  

Leveringsvorm : witte vloeistof  

Geur  : zwakke wasgeur  

Aantal lagen : 1 à 2 lagen  

Verbruik  : ca. 1 liter / 15 m² in 2 lagen, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.  

Droogtijd : stofdroog na 2 uur (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden) 

pH  : 9 

Densiteit : 1  

Temperatuur : Ondergrondtemperatuur > +5°C ; Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +25°C 

Houdbaarheid  : Bewaren in een koele, vorstvrije omgeving, gedurende 2 jaar in een gesloten verpakking 

Gereedschap : lakrol 

Reiniging gereedschap : water 

 

ONDERGROND : 

STUC Deco of STUC Granito, kalkverf en kalkstucco.  De ondergrond moet volledig droog zijn. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING : 

Aanbevolen gereedschap : lakrol 

Goed omroeren voor gebruik. 

Onverdund aanbrengen met lakrol.  

StucProtect wordt in 1 à 2 dunne lagen, gekruist aangebracht met een lakrol, zonder te lang uit te rollen.  

StucProtect kort uitrollen: vermijden om reeds geabsorbeerd product verder uit te rollen, dit om witte waas te voorkomen. 

Stofdroog na 2 uur. Wachttijd tussen 2 lagen, +/- 2 uur. 

Bescherming controleren door na 2 uur licht met spons te bevochtigen. 

 

VOORZORGSMAATREGELEN : 

Vorstvrij bewaren.  

Het product is 100% VOC free en bevat dus 0 gr. per liter organische oplosmiddelen.  

 

Opmerking : 

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking 

van deze producten. 
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