Technický list č. 10-005
StarShine

Kat. č.: 66507-006

Ttřpytivá dekorativní směs skleněné drtě a
mikrokuliček.

CHARAKTERISTIKA
Použití

v exteriéru
v omítkách BETADEKOR® +F nebo v barvách GAMADEKOR® FS1 a GAMADEKOR® F

Vlastnosti

směs skleněná třpitivá drť a mikrokuličky

Vzhled

třpytivá směs tryskaná do omítky BETADEKOR® +F , fasádních barev GAMADEKOR®
FS1 a GAMADEKOR® F k dosažení zvláštních odrazů světla a reflexních efektů

Specifikace

zrnitost 0,4 až 1,2 mm

PODKLAD
Požadavky

Čerstvá aplikovaná, povrchově nezaschlá omítka řady BETADEKOR® +F , barva
GAMADEKOR® FS1 a GAMADEKOR® F

Příprava podkladu

Podklad je čerstvě nanesená, nezaschlá omítka BETADEKOR® +F aplikovaná
nerezovým hladítkem a strukturovaná plastovým hladítkem nebo nátěr barev
GAMADEKOR® FS1 a GAMADEKOR® F aplikovaný válečkem, případně nástřikem.

ZPRACOVÁNÍ
Klimatické podmínky při aplikaci Minimální teplota zpracování: +5 °C
Maximální teplota zpracování: +30 °C
Práce nelze provádět za deště, silného větru nebo na osluněných plochách.
Doba zpracovatelnosti

při +10 °C: cca 25 minut; při +23 °C: cca 15 minut; při +30 °C: cca 10 minut

Spotřeba

průměrné rozmíštění - 0,2 kg/ m2, maximální rozmístění - 0,4 kg/m2

Aplikace

StarShine se pomocí tlakového vzduchu a vhodného stříkacího zařízení nafoukává do
povrchu čerstvě aplikované omítky BETADEKOR® +F, barev GAMADEKOR® FS1 nebo
GAMADEKOR® F. Příliš velké plochy fasády je účelné rozdělit podle počtu pracovníků.

Schnutí, vytvrzení, doba
přepracování

Nepříznivé podmínky prodlužují schnutí. Zásadně je třeba při nepříznivých
povětrnostních podmínkách přijmout vhodná opatření, např. chránit zpracovávané nebo
čerstvě zhotovené fasádní plochy.

Čištění nářadí

Čistit vodou ihned po použití.

Pokyny, doporučení, speciality,
ostatní

Aplikovat lze pouze do mokrého, čerstvě naneseného podkladu. K obeschlému podkladu
již nemá StarShine dostatečnou přilnavost.
Při zpracovávání výrobku dochází k zvýšenému nebezpečí uklouznutí na všech
tvrdých,rovných podkladech a fošnových podklahách lešení. Naléhavě doporučujeme
používat při práci lešenářské podlahy z děrovaného plechu vyložené měkkými
zakrývajícími pásy z vlněné plsti.
Doporučujeme ohraničit pracovní oblast plachtou nebo fasádní ochrannou sítí. Z
opracovávané plochy je odražený material zachycován a nedostává se mimo pracovní
oblast. Vhodná pracovní obuv s měkkou tvarovanou podrážkou minimalizuje nebezpečí
uklouznutí.
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Před začátkem aplikace se doporučuje provést na objektu referenční vzorek a vzhled a
provedení potvrdit. Menší část třpitivé drtě se může vlivem povětrnosti a vnějších vlivů
uvolnit. To však není závadou výrobku nebo provedení.

Při nafoukávání výrobku je nutné nosit ochranné brýle.

DODÁVKA
Barevný odstín

transparentní

Balení

kbelík 5 kg a 10 kg

SKLADOVÁNÍ
Skladování

Skladovat v suchu.

Doba skladování

V originálním obalu je skladovatelnost neomezena.

Ekologie

Likvidace nepoužitelných zbytků se provádí deponováním jako stavební odpad. Použité
obaly se likvidují jako ostatní odpad dle platné legislativy.

ZNAČENÍ
Výrobková skupina

dekorativní úprava

Bezpečnost

Neuvádí se. Komponenty určující nebezpečí: Neuvádí se. Doplňující informace: Pro
profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. Nejsou požadovány
žádné další informace týkající se bezpečnostních parametrů.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY
Pro objednání, dopravu, manipulaci a skladování platí Všeobecné obchodní podmínky. Použití výrobku je popsáno v
příslušném Technickém listu. Respektujte pokyny v bezpečnostním listu. Dokumenty jsou k dispozici u autorizovaných
prodejců a na adrese www.stomix.cz.
Informace, příp. údaje v tomto technickém listě slouží k zajištění obvyklého účelu použití, popř. běžné vhodnosti použití a jsou
založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezbavují však uživatele vlastní odpovědnosti odzkoušet vhodnost a použití
výrobku. K účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny v tomto technickém listu, se smí výrobek použít až po konzultaci se
STOMIX spol. s r.o. Bez udělení souhlasu je použití vlastním rizikem uživatele. To platí obzvláště pro kombinace s jinými
výrobky. Při vydání nového technického listu přestávají být platné všechny dosavadní technické listy. Aktuálně platné znění
lze stáhnout z internetu na www.stomix.cz.
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