Technický list
StoLook Punto F
Nejjemnější mramorová popř. cihlová moučka pro
tónování StoLook Veneziano a StoLook
Marmorino

Charakteristika
Použití

 interiér
 pro přírodní tónování StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce
FS a StoCalce Activ

Vlastnosti

 pro vytvoření povrchu s charakterem mramoru a kamene

Zpracování
Teplota při zpracování

nejnižší teplota při zpracování a teplota podkladu: +5 °C

Mísící poměr

max. 20 % v StoCalce Veneziano
max. 16 % v StoCalce Marmorino
max. 20 % v StoLevell Calce FS
max. 20 % v StoCalce Activ

Příprava materiálu

StoLook Punto F nasypte podle potřeby do základního materiálu a strojově
rozmíchejte. S přidáním většího množství StoLook Punto F se zvyšuje intenzita
barevného odstínu vzhledu povrchu. Respektujte maximální směšovací poměry.

Nanášení
Závisí na základním materiálu a technice zpracování povrchu.

Čištění nářadí

Ihned po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení,
speciality a zvláštnosti

Pokud se maximální směšovací poměr překročí, bude základní materiál příliš
suchý a ztratí svou optimální konzistenci pro zpracování.Mramorové moučky lze
v rámci max. směšovacího poměru vzájemně kombinovat.
Cihlová moučka Coccio Pesto se smí rozmíchat pouze v takovém množství, které
se zpracuje ještě tentýž den.Na základě chemické reakce vytvrdne rozmíchaný
materiál po 12 hodinách.

Dodání
Odstín

Giallo Mori (žlutý mramor), Rosso Verona (červený veronský mramor), Verde Alpi
(zelený alpský mramor), Nero Ebano (černý mramor), Coccio Pesto (cihelná
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moučka)
Obal

kbelík

Skladování
Podmínky pro skladování

Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem.

Označení
Skupina výrobků

Pigmentový prášek

Složení

Bezpečnost

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavbách
minerální plniva
Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné
použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezbavují však uživatele odpovědnosti
za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez
schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.
Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální
znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
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