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Spatula Stuhhi 
 
secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice 

Spatula Stuhhi este un stuc lucios, natural, de lunga durata si de înaltă calitate; pulberea de 
marmură și aditivii îi conferă produsului o înaltă aderență la suprafața tratată și o fluiditate optimă 
în momentul aplicării, atingând rapid stadiul de finisaj. Este un produs inovativ, dar care se naște 
din cultura Venețiană din sectorul tradițional al stucco-urilor lucioase, modificat și adaptat 
cerințelor actuale privind colorarea și aplicarea rapidă. Spatula Stuhhi permite o transpirabilitate 
maximă, rezistență la agresiunea alcalină și prin natura sa oferă proprietăți excelente anti-mucegai 
și bactericide; datorită procesului său continuu de carbonare asigură o mare rezistență la umiditate.   

 
secțiunea 2.0 Utilizare  
Spatula Stuhhi este recomandat pentru decorarea suprafețelor interioare. 

 
secțiunea 3.0 Suportul de aplicare  
Tencuieli de ciment-var, var-ciment, vopseluri de dispersie existente rezistente la uzura si frecare, 
gleturi si vopsele de dispersie, placi de gips carton, gleturi, lemn. 
 
secțiunea 4.0 Pregătirea suprafeței 

 
secțiunea 4.1 Pregătirea suprafeței 

 

O pregătire corectă a suprafeței este crucială pentru o aplicare perfectă. De aceea se recomandă  
utilizarea Primus Naturale Spatula Stuhhi.  
Suprafete de baza indicate: toate suprafetele uscate, curate ,rezistente, plane si fara denivelari. 

Tencuieli de ciment-var, var 
ciment 

Se curata de murdarie si praf. Tencuielile noi trebuie sa fie uscate 
(cca. 3 saptamani de la punere in opera). La tencuielile vechi 
zonele reparate sa fie uscate. La aceste suprafete se recomanda 
aplicarea in prealabil a unui glet. 

Vopseluri de dispersie 
existente rezistente la uzura si 
frecare 

Se face in prealabil o proba de aderenta cu Primus Naturale. 
Daca este necesar se slefuieste suprafata pentru a deschide porii. 
Se curata bine de mizerie si praf.  

Gleturi si vopsele de dispersie 
existente prafoase, fragile 

Se curata bine suprafata de mizerie si praf, iar eventualele zone 
deteriorate se repara cu acelasi material cu care sa executat gletul.  

Placi de gips carton Se curata bine suprafata de murdarie si praf. Pe structurile de 
compartimentare (pereti, scafe, tavane, etc.) se aplica in prealabil 
o masa de spaclu mineral armata cu plasa de fibra de sticla.  

Gleturi Se curata bine de praf sau mizerie. 
Lemn Este foarte important sa se slefuiasca suprafata pentru a deschide 

porii. Se curata bine suprafata de murdarie si praf. Se aplica 
Primus Naturale.  



FIȘĂ TEHNICĂ 
 

Página 2 de 3 
 

secțiunea 5.0 Mod de aplicare 
Spatula Stuhhi se aplică ca atare. Posibila prezență a apei pe suprafețe este considerată normală și 
trebuie eliminată înainte de utilizare. Pentru colorare, înainte de vărsarea ADITIVULUI 
COLORANT prestabilit, trebuie redus gradul de viscozitate al produsului, amestecându-l prin 
intermediul unei bormașini cu rotorul aferent. Introduceți apoi ADITIVUL COLORANT în 
cantitatea indicată în catalog și amestecați până la omogenizarea completă a culorii. Înainte de 
aplicare, lăsați produsul colorat să se așeze cel puțin 12 ore. 
Grund: Aplicați Primus Naturale un strat cu rola (uscare totala 12 ore). 
Prima mână Spatula Stuhhi: Aplicată astfel încât stratul să fie omogen.  
A doua mână Spatula Stuhhi: După ce s-a uscat prima mână, aplicați a doua mână într-un strat 
omogen asigurând o suprafață netedă fără denivelări, dar nu lucioasa pentru a oferi un suport 
adecvat aplicării celei de-a treia mâini.    
A treia mână și lustruirea:  După ce s-a uscat a doua mână (pentru obținerea unui rezultat 
uniform din punct de vedere cromatic se recomandă utilizarea materialului colorat doar cu un lot 
de culoare). În etapa de uscare, se va efectua lustruirea. Luciul este conferit de presarea între lama 
spatulei de inox și suprafața de acoperire. Pentru a rezista la stropirea cu apa si intensifica luciul se 
protejeaza cu Cera del Vecchio. Reconditionarea zonelor deteriorate se obtine prin slefuire usoara, 
se umezeste si se repara cu materialul original.  
 
secțiunea 6.0 Finisaj 
Cera del Vecchio: Produsul este utilizat ca atare. Amestecați produsul timp de cateva minute cu 
atenție înainte de utilizare. Lăsați suprafața de tratat să se usuce cel puțin 48 de ore. Distribuiți 
ceara cu ajutorul unui burete moale, în proporție de aproximativ ½ m2 o dată, până la absorbirea 
completă a acesteia. După 5 minute, îndepărtați excesul cu o cârpă moale și treceți la șlefuirea 
suprafeței după 30 de minute cu o cârpă neabrazivă uscată (TNT-țesut-non-țesut, microfibră, 
bumbac, pânză).  
 
secțiunea 7.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluare/amestecare Aplicat ca atare 
Consum 0,80 ÷ 1,00 Kg/m2 în 3 mâini 
Unelte pentru aplicare Spatola d’acciaio (gletiera inox margini rotunjite) 
Grund Primus Naturale Spatula Stuhhi 
Strat de protecție Cera del Vecchio 
Temperatura de aplicare Temperatura ambientală trebuie să fie cuprinsă între minim  

+10°C și maxim +30°C în vreme ce umiditatea relativă trebuie să 
fie mai mică de 85% inclusiv în cele 24 de ore după aplicare. 

Uscare la suprafață 2 ore la o temperatură ambientală de 20°C 
Uscare în profunzime 48 ore la o temperatură ambientală de 20°C 
Carbonare stabilă 180 zile 
Supra-aplicare 10 ore la o temperatură ambientală de 20°C. La temperaturi 

scazute si/sau umiditati mai mari este nevoie de un timp de uscare 
mai indelungat. 

 
 
secțiunea 8.0 Caracteristici tehnice: produsul 
Compoziție Var stins maturat timp de 6 luni filtrat fin, pulberi de marmură. 
Greutate specifică 1,56 ± 0.05Kg/l 
pH după 30 zile 12,5 ± 0.2 
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Vâscozitate Aproximativ 160.000 cps Brookfield (10 rpm la 25°C) 
Temperatura de depozitare Temperatura între +5°C și +30°C. Țineți produsul departe de 

îngheț 
Granulometrie Impalpabilă 
Conform Directivei 
2004/42/CE -  Cat. A/c  
Vopsea pentru pereți exteriori 
de suport mineral   
Valoare limită UE: 75 g/l  
(2007)  /  40  g/l  (2010) din 
C.O.V. 

      0  g/l           culoarea albă 

    20  g/l           colorat cu aditivii coloranți furnizați de noi 

Culori disponibile Conform catalogului nostru 
Ambalaje Kg  2 – 8 – 24 
Avertizări Contactul cu ochii: spălați imediat și în abundență cu apă curată 

timp de 15 minute; dacă iritația persistă, consultați medicul.   
Contactul cu pielea: spălați cu apă curată; evitați contactul 
îndelungat 
Ingestie: consultați medicul și arătați-i recipientul produsului sau 
o fișă tehnică de siguranță a produsului.   

 
secțiunea 9.0 Informații toxicologice 
Acest produs necesită eticheta Xi (iritant pentru ochi și pentru piele) și frazele R41, S26, S39, 
conform criteriilor din Directivele CEE 67/548/CEE și 88/379/CEE.  
 
 


