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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT Stiuk syntetyczny 

 

Pasta do barwienia pigmentami 

 Wodoodporna  

 Doskonałe krycie 

 Imitacja marmuru 

 

POJEMNOŚĆ 4kg  12kg 

WŁAŚCIWOŚCI Stiuk syntetyczny tworzy elastyczną powłokę, która łatwo daje się wygładzać kantem pacy 

tworząc idealnie gładką powierzchnię. Produkt wodny, bezpieczny, wygodny w użyciu, łatwo 

usuwalny z narzędzi. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń na tynki, 

beton, płyty G-K oraz inne stabilne podłoża. Produkt jest polecany do stosowania przez 

profesjonalistów. Zaleca się stosowanie profesjonalnych narzędzi do stiuków np. paca 

wenecka. Narzędzia podczas pracy należy często myć wodą, aby resztki zaschniętego na nich 

produktu nie zostawiały rys. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Stiuk syntetyczny to najwyższej jakości produkt do dekoracyjnego wykończenia ścian i 

sufitów, a także kominków, kolumn oraz innych elementów architektonicznych. Pozwala na 

uzyskanie unikatowych efektów z optyczną głębią kolorów i gładkością powierzchni 

charakterystyczną dla marmuru. Idealnie gładka powierzchnia powoduje odbicie światła. 

Właściwości wodoodporne oraz łatwość utrzymania czystości predysponują ten materiał do 

dekoracji pomieszczeń, takich jak: kuchnie, baseny, łazienki oraz inne pomieszczenia 

narażone na działanie wilgoci. Stiuk syntetyczny przeznaczony jest do stosowania wewnątrz 

budynków. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Produkt gotowy do użycia. Przed przystąpieniem do prac, zawartość pojemnika należy 

dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. W razie konieczności stiuk można 

rozcieńczyć wodą (max. do 5% objętości stiuku). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy 

zachować na całej nakładanej powierzchni. Stiuk nakładać cienkowarstwowo. Poprzez 

odpowiednie ruchy i nacisk pacy nadać pożądany wzór i połysk. 

Powierzchnię przygotować i zagruntować Podkładem Gruntującym przy pomocy wałka 

malarskiego. Po wyschnięciu gruntu (ok. 12 h) nakładać stiuk. Stiuk syntetyczny należy 

nakładać w trzech warstwach przy pomocy specjalnej pacy stalowej: 

 

1) Pierwsza warstwa powinna być nałożona równo i gładko. Pozostawić do wyschnięcia 

na ok. 12 h, w przypadku powstania nierówności należy je delikatnie przetrzeć bardzo 

drobnym papierem ściernym. 

2) Drugą cienką warstwę nakładać stosując wenecką technikę szpachlowania: 

przeciągać masę szpachlą bez naciskania, miejscami ostrą jej krawędzią, pozostawić 

do wyschnięcia na ok. 1 h  

3) Warstwa wykończeniowa (najcieńsza) - wygładzić powierzchnię metalową pacą przez 

przeciąganie i dociskanie jej krawędzi do podłoża. Stosując taką technikę  można 

uzyskać powierzchnię matową, półmatową lub z połyskiem. Ostateczny efekt zależy 
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od intensywności wygładzania powierzchni metalową pacą. Pozostawić ją na 24 h do 

wyschnięcia. 

  

Po nałożeniu stiuku, możemy zabezpieczyć  powierzchnię przed wilgocią oraz uczynić ją w 

pełni zmywalną. W tym celu po upływie min. 24 godzin należy ją pokryć Woskiem 

nabłyszczającym. Czynność należy powtórzyć 3-4 krotnie w odstępach co najmniej 1 h. Po 

ostatniej warstwie wosku w celu uzyskania idealnie błyszczącej powierzchni, należy 

wypolerować ją przy pomocy polerki elektrycznej z filcem. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, 

pyłu i innych zanieczyszczeń. Stare powłoki malarskie oraz inne warstwy mogące osłabiać 

przyczepność należy usunąć. Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą 

preparatu Antygrzyb. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć 

za pomocą środka Zmywacz wykwitów. 

Stare podłoża mineralne należy zmyć wodą, natomiast stare powłoki na bazie tworzyw 

sztucznych, o dobrej przyczepności do podłoża, należy przeszlifować papierem ściernym. 

Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć gładź szpachlową w celu uzyskania idealnie 

równej powierzchni. Po wyschnięciu (ok. 24h) gładź należy przeszlifować, a następnie 

odkurzyć. W celu wyrównania chłonności podłoża oraz zapewnienia odpowiedniej 

przyczepności stiuku, powierzchnię należy zagruntować Podkładem gruntująco- ochronnym. 

 

SKŁADOWANIE Farbę należy przechowywać w temperaturze 5–35oC, w suchym miejscu,  

w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych. Data ważności podana na opakowaniu. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. Nie przemrażać. 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
Wodny roztwór kopolimeru 
styrenowo akrylowego, 
wypełniacze, środki dodatkowe 
 

Sposób nanoszenia Paca stalowa 

Kolor  
Biały  

Czas schnięcia 
dotykowy 

1h 

Zapach 
Lekki, charakterystyczny 

Czas schnięcia 

całkowity 

ok. 24h 

Gęstość 
1,65 kg/dm3 Wydajność  

Do 1,4 kg/m2 przy 3 

warstwach- w zależności od 
gładkości podłoża 
i oczekiwanego efektu. 

Wygląd powłoki  matowa 
Rozcieńczalnik 

Woda  

Ilość warstw 2-3 
Mycie narzędzi 

Woda z detergentem 

Nanoszenie drugiej 

warstwy 

12h 
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INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


