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LITOSTUCCO 
Disperzný, rýchlo schnúci tmel na drevo a omietku. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
Je tmel na báze polymérov rozptýlených vo vodnej disperzii. Jemný, ľahko roztierateľný s dobrou plniacou 

schopnosťou a zníženým zmrštením objemu. Veľmi rýchlo schne a extrémne ľahko sa brúsi. Je určený na 

retušovanie a vyhladenie omietky a vyrovnanie drevených povrchov  v interiéri. 

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrchy z bežnej omietky, alebo sadry: 
Nedokonalosti, ktoré sa idú opravovať /diery, trhliny/ očistiť, mierne navlhčiť a aplikovať LITOSTUCCO 

s následným vyhladením. Tmelené plochy po 6 hodinách prebrúsiť, dobre očistiť a celú plochu izolovať jednou 

vrstvou ARD FIXU. Po 4 hod. naniesť farby povrchovej úpravy / IDROPAINT, BIANCO COPRENTE atď../. 

Povrchy z dreva: 
Už prebrúsenú plochu očistiť, LITOSTUCCOM vyrovnať nedokonalosti / hrče, spojenia, nitovanie, trhliny /. Po 

6 hodinách tmelené časti prebrúsiť, očistiť a aplikovať v jednej, alebo dvoch vrstvách plniaci základný náter 

ARDEOLITE EXTRA. Po 12 hod. aplikovať vrchný lesklý email NEOARD, alebo matný ARD SILK. 

Ak je požiadavka použiť vodouriediteľné výrobky potom aplikovať plniaci základný náter napr. TEMA 

PITTURA OPACA RIEMPITIVA DI FONDO. Po 6 hod. TEMA email v lesklom, alebo matnom prevedení.  

   

NANÁŠANIE: 
LITOSTUCCO pred nanesením dobre zamiešať,  v prípade potreby  zriediť malým množstvom vody a nanášať  

špachtľou. Pri hrubších výplniach nanášať po vrstvách o hrúbke maximálne l mm v l hod. intervale, aby sa 

dosiahol dobrý výsledok. Po 6 hod. prebrúsiť na sucho.   

 

Nanášať  pri  teplote prostredia, alebo povrchu  od + 5 do  + 35 
o
C.  Nenanášať pod priamym slnečným žiarením. 

Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Náradie hneď po aplikácií umyť vodou. Výrobok si nevyžaduje 

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 :                             1920 ± 50 g /l 

Doba schnutia:                                         na povrchu 1 hod. 

                                                                 do hĺbky  8 hod.    

Brúsiteľný: po 6 hod. 

Farba:                                                       biela 

Výdatnosť:                                               pri hrúbke 0,5 mm  1 m
2
/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 


