
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СХЕМА 

ELASTO STUCCO 
Фибро-елестомерна мазилка 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   Стенно покритие, подходящо за запълване на стенни отвори и пукнатини, както за 

вътрешна, така и за външна употреба. Паста, съставена от акрилни, еластични 

кополимери и синтетични влакна, които образуват устойчиво на напукване покритие. 

Ускорено и хомогенно съхнене, което не изисква предварително третиране. Подържа 

висока елестичност, дори и при температури под 0°C 

 

СЪСТАВ                           На базата на акрилни смоли с вътрешна елестификация, селектирани добавки и  

                                           синтетични фибри 

 
СВОЙСТВА УСТОЙЧОВОСТ КЪМ ОСНОВИ   ОТЛИЧНА 

ПОКРИВНОСТ      ДОБРА  

ЕЛАСТИЧНОСТ     ОТЛИЧНА 

СЪХНЕНЕ     Повторна 4-5h;  

Изцяло 72h 

СУХА МАСА В ТЕГЛО     68-72% 

 

СЪХРАНЕНИЕ                 Годност на продукта - 1 година, при съхранение в оригиналните опаковки и при  
            температура от +5°C до +30°C. 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ                  Бял. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ            Elasto Stucco  може да се прилага едно- или многократно върху пукнатини и цепнатини, 

без опасност от напукване.  Обработваната повърхност трябва да бъде чиста,  суха, 

обезпрашена и без наличие на ронливи материали. Употребява се във всички ония 

случаи, където е налице или се предвижда инфилтрация на течности или влага, поради 

ерозия от утаячна или други дейности. При прилагане с текстилна армировка, е 

идеалена за несвързани с основата фуги или при покриване на пукнатини със 

значителни размери. 

 

СРЕДСТВА                        Шпатула. 

 
РАЗРЕЖДАНЕ                  Готов за употреба. 

 

ТЕМПЕРАТУРА 

ПРИ НАНАСЯНЕ 

+5°C  +30°C 

 

ОБЩО 

ОПИСАНИЕ 

Стенно, интериорно и екстериорно, покритие за запълване отвори и пукнатини, нанася 

се с шпатула, готово за употреба. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ     За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията  за  

                                                      подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на  

                                                      CAP Arreghini. 

Данните посочени в спесификацията и техническата схема са определени при 

температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%.  При други условия на 

работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени. 

Техническата информация има приблизителен характер. Поради огромното 

разнообразие от повърхонсти и условия на приложение, е препоръчително да се 

провери годността на продукта и неговата ефективност чрез тестване в конкретна 

реализация. 
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