
 

LEGA STUCCO RS/20
ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΕ 

Συνεκτικά σε διαλύτη που δημιουργούν στρώση ταχείας στέγνωσης 
για ανάμειξη με ‘’σκόνη’’ ξύλου για το στοκάρισμα και την εξομάλυνση 
των  παρκέ  που  παρουσιάζουν  ρηγματώσεις.  Για  να  επιτύχετε  μια 
απόχρωση στοκαρίσματος  όσο το  δυνατό  πιο  κοντά  σε  εκείνη  του 
ξύλου,  συνιστάται  η  χρήση της  ίδιας  της  ‘’σκόνης’’  ξύλου  που  έχει 
προέλθει από τη λείανση του παρκέ το οποίο θα επεξεργασθείτε. 

Tεχνικά αστοιχεία 
Φυσικά χαρακτηριστικά  (20°C – 60% Σ.Υ.)

Σύσταση Υγρό ιξώδες, διαυγές Ειδικό βάρος    0,950 g/cm3

Ιξώδες  FORD 4  33’‘
Αναλογίες χρήσης & χρόνοι  (20°C – 60% Σ.Υ.)

Αναλογία μίγματος  Ενός συστατικού Τρίβεται μετά από  30’ - 40’
Δεν δεσμεύει σκόνη σε  20’ Αραίωση ΔΙΑΛΥΤΗΣ  P24

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Απόδοση 10 m2/lt Θερμοκρασία εφαρμογής  > 10 °C
Πρόσφυση  100%

Αποθήκευση  & Ετικέτες
Αποθήκευση στις αρχικές 
σφραγισμένες συσκευασίες  
σε θερμοκρασία T. > 10 °C

12 μήνες Σύμβολα επικινδυνότητας F - Xn

Καθαρισμός 
εργαλείων Αμέσως μετά τη χρήση με ΔΙΑΛΥΤΗ ΕΚΠΛYΣΗΣ S/23

Διαθέσιμες συσκευασίες Μεταλλικά δοχεία των 5 lt Πλαστικά δοχεία των 10 lt

τρόπος εφαρμογής
Λειάνετε το παρκέ με χαρτί χονδρού και μέτριου κόκκου για να επιτύχετε μια επιφάνεια λεία 
και χωρίς έλαια, λίπη και παρκετίνη. Μαζέψτε τη ‘’σκόνη’’ ξύλου που βγήκε από τη δεύτερη 
λείανση του παρκέ και αναμείξτε την με το LEGA STUCCO RS/20 για να δημιουργήσετε ένα 
μείγμα σφικτό αλλά και  ταυτόχρονα ρευστό (αναλογία μείγματος μέχρι  το 30%).  Αυτό το 
μείγμα θα πρέπει να είναι περισσότερο ή λιγότερο ρευστό ανάλογα με τις διαστάσεις των 
ρηγματώσεων που θα πρέπει να στοκαριστούν. Απλώστε με ταχύτητα και με ομοιόμορφο 
τρόπο στο δάπεδο με σπάτουλα  inox, προσέχοντας να διεισδύσει  στις ρηγματώσεις όσο 
μεγαλύτερη ποσότητα είναι δυνατόν. Εάν παραστεί ανάγκη, επαναλάβατε όλη τη διαδικασία 
εκ νέου. 
Αναμείνατε  τη  πλήρη  στέγνωση  και  μετά  ολοκληρώστε  τη  προετοιμασία  του  δαπέδου 
χρησιμοποιώντας ένα χαρτί λείανσης με κόκκο 100-120.
Πριν να συνεχίσετε με το κύκλο της βαφής, απομακρύνετε όλο το στόκο που περίσσευσε. 
Σημειώσεις

 Για τυχόν αραιώσεις χρησιμοποιήστε το DILUENTE P/24 

 Για το καθαρισμό των εργαλείων χρησιμοποιήστε διαλύτες έκπλυσης S/23 

 Μπορείτε να το χρωματίσετε και με προιόντα με βάση το νερό

Κανόνες ασφαλείας
ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.  Τηρείστε  σχολαστικά  τα όσα αναγράφονται 
στην ετικέτα και, πριν τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τη καρτέλα με τα 
στοιχεία ασφαλείας του. 
Διάθεση 
Διαθέστε το προϊόν που δεν χρησιμοποιήσατε και  τις κενές συσκευασίες σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Οι συμβουλές του παρόντος τεχνικού δελτίου δίδονται μόνο ενδεικτικά και δεν καθορίζουν την υπευθυνότητα μας. Οι συμβουλές για τη 
χρήση των προϊόντων μας, θα πρέπει να προσαρμοσθούν στις περιβαλλοντικές συνθήκες και στο υλικό στο οποίο  θα εφαρμοσθεί. Για 
περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα και τη χρήση τους, απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της Tover. REV.1  19-
04-2006   Η παρούσα καρτέλα ακυρώνει και αντικαθιστά την προηγούμενη. 
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