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Spatula Stuhhi 

Je to lesklý, přírodní, vysoce kvalitní štuk; mramorový prášek a aditiva 
vytvářejí velmi adhezivní a lehce zpracovatelný materiál, se kterým dosáhnete 
velmi rychle finální fáze.  
SPATULA STUHHI je prodyšný, odolný proti alkáliím a je vynikající přírodní 
proti-plísňový a baktericidní výrobek; jeho neustálý proces karbonace ho dělá 
vysoce odolným proti vlhkosti. SPATULA STUHHI je zcela ekologický materiál, 
neobsahující rozpouštědla. Je kompletně na bázi vody, a proto je nehořlavý. 
Hlavním rysem tohoto výrobku je, že má vysoce sofistikovaný estetický účinek, 
ale zároveň je naprosto přírodní, s překvapivými technickými vlastnostmi, jako 
je jeho prodyšnost a jeho odolnost vůči bakteriím. 
Ideální pokrytí pomocí 3 vrstev: 1 kg / m2. 
 
Omyvatelnost 
Produkt není omyvatelný v normální verzi. Naopak, jeho předností je, že může 
dýchat. Doporučujeme ochranu s Cera del Vecchio v místech, kde je nutná 
omyvatelnost. 
 
Doba schnutí 
Plochu lze ošetřit po cca 12-14 hodinách při teplotě +20°C a při relativní vlhkosti 65%.  
Zcela suchého povrchu je dosaženo po 28 dnech. 
 
Spotřeba:  
Primer Naturale 150-200 g/m2,  
Spatula Stuhhi 700-1000 g/m2 
 

     Postup nanesení 

 

Krok - 1 
Začněte s aplikací Spatula Stuhhi Primer Natural. 

 

 

Krok - 2 
Připravte vyžadovaný odstín (přimíchejte pigmenty) a nechte 

odležet 24 hodin; vše dobře smíchejte pomocí šlehače. 

 

Krok - 3 
PRVNÍ VRSTVA – Při natažení se materiál uvolňuje, což 

usnadňuje jeho nanesení. 

 

Krok - 4 
DRUHÁ VRSTVA – Povrch je dokonale suchý a absorpční, 

poskytuje zcela hladký povrch což je ideální pro TŘETÍ 
VRSTVU. 
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Krok - 5 
TŘETÍ VRSTVA – Důležitý trik pro dosažení snadného lesku 

je dobře promíchat Spatula Stuhhi , aby byl více tekutý 
 
 
 

 

Krok - 6 
Tady je foto dvou různých konzistencí. Použijte naše speciální 

špachtle, zejména pro třetí vrstvu. 

 

Krok - 7 
V tomto okamžiku bude výrobek pronikat do každé malé 

trhliny a díky mírnému tlaku na povrchu bude dokonale hladký. 
Naneseme… 

 

 

Krok - 8 
… a uhladíme Spatula Stuhhi, a to na ploše cca 1m2 a… 

(v Terra Cotta více naklonit špachtli) 

 

Krok - 9 
... 30 vteřin později vyleštíme pomocí čisté špachtle, tímto 

způsobem. Jdeme na další m2, překrytím prvního vyloučíme 
jakékoli známky spojení. 

 

Krok - 10 
V tomto bodě je práce dokončena, stěna je kompaktní, lesklá, 

jemná a zcela prodyšná. 

  

 


