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STUCOFINE 1000 
 
 
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ  
 
 
 
ΧΡΗΣΗ 
Το STUCOFINE 1000 είναι έτοιμος λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος σε 
μορφή πάστας. Εφαρμόζεται ως φινίρισμα σε γυψοσανίδες και ως επίχρισμα πάνω 
σε σοβά ή εμφανές μπετόν. Ακολουθεί βάψιμο της επιφάνειας. Κατάλληλος για 
εσωτερική χρήση.  
Το STUCOFINE 1000 δημιουργεί μια απόλυτα λεία και ανθεκτική επιφάνεια. 
Στεγνώνει γρήγορα, εξαλείφει τον κίνδυνο ρηγματώσεων, δεν σκάει και δεν 
σβολιάζει. Δεν απαιτεί αστάρωμα πριν την εφαρμογή του. 
Ομογενές, ετοιμόχρηστο, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας. 
Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και 
παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Μίγμα από ακρυλικό γαλάκτωμα υψηλής ελαστικότητας, λεπτόκοκκο 
θρυμματισμένο μάρμαρο λευκότητας 98%, εμπλουτισμένο με ακρυλικά 
πολυμερή και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. 

• Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 13963:2005, μέγεθος 
κόκκων<0,063 mm (63 μm).    

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και σταθερό. Μεγάλες 
ρωγμές, ατέλειες και σκασίματα ή τραχιές επιφάνειες του υποστρώματος θα 
πρέπει να στοκάρονται ή να εξομαλύνονται (π.χ. με την ινοπλισμένη κόλλα 
FL100ST) και να αφήνονται να στεγνώσουν πριν την εφαρμογή του 
STUCOFINE 1000.  

• Πριν την εφαρμογή συνιστάται η επιφανειακή διαβροχή του υποστρώματος, 
ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή ή επικρατούν άνεμοι ή εναλλακτικά 
συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης BIOPRIMER. Στην περίπτωση αυτή ο 
χρόνος στεγνώματος του STUCOFINE 1000 επιμηκύνεται. Για γυψοσανίδες 
είναι απαραίτητη η εφαρμογή του BIOPRIMER.  

• Το STUCOFINE 1000 είναι προϊόν έτοιμο προς χρήση, ενώ προαιρετικά 
μπορεί να αραιωθεί με ελάχιστο νερό.  Αναδεύεται πριν τη χρήση με το χέρι ή 
με ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών και εφαρμόζεται είτε με το χέρι 
(σπάτουλα) είτε με μηχανή εφαρμογής στόκου.  

• Εφαρμόζεται σε μία ή κατά κανόνα σε δύο στρώσεις πάχους περίπου 1 mm η 
κάθε μία. Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται πριν στεγνώσει εντελώς 
η πρώτη. Η τελική επίστρωση μπορεί να τριφτεί μετά από 7-8 ώρες με το χέρι 
ή με κατάλληλο μηχανικό τριβίδι (παλμικό ή περιστρεφόμενο). Η λειασμένη 
επιφάνεια, μετά τον καθαρισμό της, μπορεί να βαφεί απ’ ευθείας με χρώματα 
ακρυλικής βάσης χωρίς να προηγηθεί αστάρωμα. Το STUCOFINE 1000 
προαιρετικά μπορεί να αραιωθεί με νερό.   

• Η θερμοκρασία εφαρμογής συνιστάται να βρίσκεται μεταξύ +5 oC και +35oC. 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Περίπου 1,0 kg/m2/στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ 

• Σε δοχεία των 1kg, 5kg και 25kg σε παλέτες. 
• Σε σφραγισμένα δοχεία και σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από τον 

παγετό και την παρατεταμένη έκθεσή του στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία για 
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το STUCOFINE 1000 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

• Απευθείας πάνω σε γύψινους τοίχους ή γυψοκονιάματα, παρά μόνο εφόσον 
εφαρμοστεί προηγουμένως μια στρώση BIOPRIMER. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Προδιαγραφές ΕΝ: EN 13963:2005, τύπος 3Α, μέγεθος κόκκων<0,063 mm (63 μm)      

Μέγεθος κόκκων 0,0-0,063 mm (63μm) 

Πυκνότητα  1,5-1,6 kg/lt 

Κατανάλωση 1,0 kg/m2/στρώση 

Πρόσφυση 
(EN 24624:2003) >0,25 MPa 

Αντίσταση στην τριβή εν υγρώ 
(EN 13300:2002) Κατηγορία 3 

Τριχοειδής απορρόφηση νερού 
(EN 1015-18:2004) Cm<0,4 kg/m2. min0,5  

Υδρατμοπερατότητα 
(EN ISO 7783-2:2001) 0,14<sd<1,4m (V2) 

 
 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 
Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο 
συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας 
μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν 
επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται 
αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη 
εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο 
τελικός χρήστης. 
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