
Opis
Gęstość

Temperatura zapłonu
Zawartość VOC

Schnięcie

(20oC, 65% HR

Średnia wydajność

Klasyfikacja

Barwienie

Opakowania

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez 
wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).

Klasyfikacja ogniowa: M1 na podłożu M0 i M1
NF T36-005: Rodzina 1, klasa 7b2

 Do ponownego nałożenia: 4h minimum tym samym, 24h woskiem ochronnym

Stiuk marmurowy, stiuk szczotkowany: 450 / 500 g/m2 na 2 warstwy na płaskie podłoże. 
Efekt tadelakt: około 600g/m2 na warstwę

Elastyczna masa gotowa do użycia
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SCALA STUCCO

Dekoracyjna masa tynkarska

PRZEZNACZENIE
Szlachetny tynk dekoracyjny, zwracający uwagę na 
autentyczność, piękno i ciepło 
środziemnomorskiego stiuku włoskiego lub 
tadelaktu marokańskiego. Żywa i wyrafinowana, 
SCALA STUCCO uwodzi jedwabistym dotykiem 
marmuru i błyszczącym  wykończeniem o licznych 
efektach.

Dzięki swej podatności i nowoczesności , SCALA STUCCO 
jest w stanie zaspokoić najróżniejsze oczekiwania, zarówno 
przy dekoracji pomieszczeń mieszkalnch, klasycznych, 
prywatnych lub publicznych: biura, powierzchnie mieszkalne, 
hotele, powierzchnie handlowe, użytkowe, sale 
konferencyjne...

Bogate efekty dekoracyjne (stiuk włoski i tadelakt marokański)  

Suchy: około 2 h

Wzornik realizowany przez ZOLPOCHROM 3 ( biały / baza PA )

1,75 ± 0,05

Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć

200 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 200 g/l
Brak

1kg - 5kg - 20kg 

PODŁOŻE

* Produkt bez zapachu rozpuszczalnika, dostosowany do 
pomieszczeń wymagających szybkiego przywrócenia do 
użytku

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Elastyczność, podatność i łatwość w 
zastosowaniu
* Wiąże różnorodne formy: kolumny, sklepienia, 
gzymsy…

 * Stare przylegające farby w dobrym stanie o gładkim 
aspekcie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Wszelkie tradycyjne podłoża stosowane w 
budownictwie, odpowiednio przygotowane

* Łatwość w konserwacji                                          
* Łatwa i szybka realizacja dekoracji

* Produkt w roztworze wodnym: wygoda i bezpieczeństwo 
użycia, przyjazny dla środowiska



NIP PL872210886
REGON 691564444

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania 
dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

                         Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS                                                
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000  

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.

33-100Tarnów, ul.Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Kontynuować przez  nakladanie SCALA STUCCO 
szpachelką, cienkimi następującymi po sobie 
pociągnięciami lub gładziarką INOX. Pracować 
regularnymi posuwistymi ruchami aż do nasycenia 
podłoża i otrzymania pożądanego efektu dekoracji.                 

Bogactwo i głębokość dekoracji  są wynikiem  
regularnie nakładanej SCALA STUCCO na 
poprawnie uksztaltowanym podłożu.

Mycie narzędzi                                                                             
Wodą, bezpośrednio po użyciu                                               
Warunki malowania                                                                 
* Dla jednolitego rezultatu, pracować na jednolitych 
podłożach i zawsze tym samym sposobem                                                                                 
* Przygotować personel dostosowany do dużych powierzchni 
i /lub przy wysokich temperaturach otoczenia * Ochrona z 
naturalnym bezbarwnym woskiem do wzmocnienia 
wytrzymałości na wodę (wilgotne pomieszczenia. Czas 
schnięcia minimum 24h SCALA STUCCO. Wypolerować 
miękką szmatką.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami 
powyżej 35ºC. * kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: 

www.zolpan.fr

* 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym 
opakowaniu

Przygotowanie powierzchni

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

Narzędzia                                                                            
Giętka paca INOX, szpachelka do gładzenia tynków 
(Zolpan), pędzel typu Spalter, wełna stalowa 000

* Wykończenie stiukiem marmurowym:              
Nałożyć 1 warstwę SCALA STUCCO elastyczną 
pacą INOX. Pozostawić do wysuszenia przez  
minimum 4 h. 

PRZECHOWYWANIE
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Nakładanie szpachelką da bogatą w motywy dekorację. 
Czas wykonania będzie dłuższy, gdy nakładanie packą da 
bardziej rozlaną dekorację. Dla otrzymania błyszczącego 
efektu i cieniowania, należy oszlifować świeży i matowy 
produkt gładziarką INOX. Nabłyszczanie możliwe wełną 
stalową 000.             

* Wykończenie stiukiem szczotkowanym:                          
Nałożyć 1 warstwę SCALA STUCCO elastyczną pacą INOX. 
Pozostawić do wysuszenia przez minimum 4h. Kontynuować 
dekorację nakładając SCALA STUCCO pędzlem typu 
spalter, rozcieńczonym w około 10% wody. Nakładać 
produkt przypadkowymi, regularnymi ruchami  do otrzymania 
pożądanego efektu. Szlifować świeży i matowy produkt 
(około 30 min) gładziarką INOX lub wełną stalową 000.

* Wykończenie tadelakt:                                                          
Nałożyć grubą warstwę SCALA STUCCO elastyczną pacą 
INOX (około 600 g/m2. Wygładzając doprowadzić do lekkiej 
struktury, usuwając świeżą powłokę packą              
(ustawioną na płasko). Pozostawić do wysuszenia na około 
2h. Ponownie zmoczyć powierzchnię szpatułką i natychmiast 
gładzić rozcieńczone podłoże szpachelką do tynków 
stalowych. Pozostawić do wysuszenia przez około 24 h i 
wypolerować wełną stalową 000.                              
Rozcieńczanie                                                                        
Produkt gotowy do użycia

WYKONANIE

Podłoże powinno być suche, zdrowe i zwarte i 
odpowiednio przygotowane pod nałożenie 
produktu.                                                                
Aby otrzymać pełne i intensywne barwy, należy 
upewnić się, że podłoże jest wolne od 
wszelkich skaz ( wykończenie A z 
obowiązującymi normami DTU 59 - 1).                
Skrobanie, szczotkowanie, oczyszczanie mające 
na celu usunięcie części łuszczących się, 
kruchych, sproszkowanych, tłustych plam i w 
sposób ogólny wszystkich produktów mogących 
zakłócić przyleganie.                                                
Mycie/ matowienie starych przylegających powłok 
malarskich. Jeśli konieczne tynkowanie.                                                               
Jeśli konieczne częściowe szpachlowanie lub 
otynkowanie: masą CILD. Szlifowanie.                                                            
Uprzednie zagruntowanie podłoży warstwą 
MAOLINE (podłoża zdrowe, stare matowe farby), 
MAOPRIMER (podloża wątpliwe) lub PRIMAIRE 
PAH (matale)

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Nakładanie produktu
Ze względu na efekty dekoracyjne kolorów, jasność  
lub inne efekty, rezultat końcowy zależy 
bezpośrednio od użytego narzędzia lub sposobu 
nakładania produktu. Zalecana próba. 


