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ARDELAST STUCCO  
Elastický tmel s vláknom na trhliny stien. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
 Tmeľ odolný voči vode na báze akrylátovej, elastickej živice vo vodnej disperzii, minerálneho plniva 

a syntetického  vlákna. Má vysokú pružnosť aj pri nízkych teplotách a malé zmenšenie objemu po zaschnutí. 

Vhodný na utesnenie trhlín na omietke, murive a betóne v exteriéri a interiéri. Môže byť prekrytý iba elastickým  

náterom  rady  ARDELAST. 

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Očistiť v závislosti na druhu podkladu pomocou pieskovania, umytia vodou, alebo ručného mechanického 

okefovanie. V prípade výskytu plesní, alebo rias je potrebné povrch vhodne ošetriť napr. ARDSAN 

RISANANTE MURALE. Trhliny, alebo praskliny je nutné otvoriť ohybným brúsnym kotúčom na šírku aspoň 

0,5 cm a vyplniť ARDELAST STUCOM. Na suchý  povrch  naniesť jednu  vrstvu  ISOLEXU. V prípade veľmi 

zvetraného a nekonzistentného povrchu  je nevyhnutné naniesť  aj druhú vrstvu ISOLEXU. 

 

NANÁŠANIE: 
Výrobok je pripravený k použitiu. Pred použitím veľmi dobre premiešať a naniesť špachtľou, alebo hladidlom do 

trhlín s následným vyrovnaním a vyhladením povrchu. Na zjednotenie vzhľadu musí byť lokálne aplikovaný 

v dvoch vrstvách  ARDELAST GRANA FINE tak aby zodpovedal povrchu 

 

Výrobok aplikovať pri teplote prostredia, alebo povrchu od +5°C do +35°C, nie pri priamom slnečnom žiarení. 

Pomôcky a náradie po použití hneď umyť vodou. Po nanesení musí byť povrch v exteriéri chránený pred 

dažďom pri 20 
o
C najmenej 48 hodín. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Použitie na povrchy 

zvetrané s výkvetom solí, alebo vzlínajúcou vlhkosťou sa nezaručuje priľnavosť výrobku k podkladu, preto je 

nevyhnutná najprv rekonštrukcia podkladu. Nie je vhodný na výplň dilatačných škár. Môže byť pretieraný iba 

výrobkami rady ARDELAST.  

 

Nevyžaduje si označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po 

použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. 

S ďalšími  informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.     

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická hmotnosť:            1800  ± 100 g/l 

Konzistencia:      pasta 

Základ spojiva:                     akrylátové polyméry 

Pokles objemu:                     <  10% 

Doba schnutia  pri 20 
o
C:      24 hodín 

Výdatnosť:                            je v závislosti od veľkosti trhlín,  

    spotreba na trhliny široké cca 1 cm je 1 kg na 2-3 bm  

Farba:                                    biela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi  na základe 

súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden 

právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť 
vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia 2012/08 


