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ПРЕПОРЪКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРА                                  СЪХРАНЕНИЕ                                        ПРИ РАБОТА ВОДА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ  ПРИ 
Т от 10 до 25 °C

СЪХРАНЯВАЙТЕ 
ТОРБИТЕ ЗАТВОРЕНИ 

НА ТЪМНО МЯСТО ПРИ 
СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА

ВИНАГИ 
СГЪВАЙТЕ 

КОЛЕНЕНТЕ , 
ПАЗЕТЕ КРЪСТА

СПАЗВАЙТЕ 
ПРЕПОРЪЧАНОТО 

КОЛИЧЕСТВО ВОДА 
ПРИ СМЕСВАНЕ

MADE
IN VENDÉE

Made in

WWW.ARGILUS.CO.UK

ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛИНЕНОТО СТУКО  на ARGILUS е готова за употреба мазилка, предназначена за природосъобразни декорации в 
интериора върху подходящи основи (виж списъка с основите по -долу)

ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАЗИЛКИ НА ARGILUS ™ СЕ НАМИРА НА 300M ОТ КАРИEРАТА ЗА ГЛИНА. 
НАШАТА ГЛИНА Е 100% ЕКОЛОГИЧНА, РЕЦИКЛИРУЕМА. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЛИНЕНОТО СТУКО  на ARGILUS  се характеризира основно с естествения си, натурален състав,  осигуряващ по-
гладко нанасяне от обикновената мазилка, копринен вид и усещане за гладкост.

СЪСТАВ
Суха, смляна и преситена глина добита от кариерата на ARGILUS,  Vendée (GILLAIZEAU Quarries – Chaillé sous le 
Ormeaux ; France),  варовиков пълнител, вар, естествени пигменти.

ОПАКОВКА
 5 KG ХАРТИЕНА ТОРБА

РАЗХОДНА НОРМА
една торба 5 KG = 12 m² приблизително (в 2 слоя от 1 mm)

ARGILUS ™ ТЕНИЧЕСКА КАРТА 

ГЛИНЕНО СТУКО

ОСНОВИ 
ГЛИНЕНОТО СТУКО  на ARGILUS  е предназначено за употреба единствено в интериора, върху следните основи: гипс, 
гипскартон, fermacell плоскости,  вече боядисани основи,  варови покрития,  глинени покрития. За да се улесни 
контактността, много гладките основи като гипс, гипскартон, fermacell плоскости, е необходимо предварително да се 
подготвят със слой специален грунд за глинено стуко на ARGILUS, нанесен с валяк. 
За друг вид основи, моля свържете се с нас.

ПОДГОТОВКА
За подготовката на ГЛИНЕНО СТУКО  на ARGILUS е нобходим малък смесител/миксер. Следете за  
препоръчаното количество вода (около 2.5 литра на 5  kg торба)

ВНИМАНИЕ: По време на смесването, добавяйте водата постепенно, за да получите гладка и най-вече не твърде течна 
смес. Оставете материала да отпочине за около 20 минути преди да започнете работа. След отпочиването, разбъркайте  
материала  отново и ако е необходимо коригирайте водата. Времето за смесване не трябва да надвишава 4 минути. Ако 
продуктът не е подходящо смесен, по време на насянето ще се появят малки цветни ивици.



За всякакви възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с Argilus на 00 33 2 51 34 93 28 
или с представителя за България и региона - Брезза ди колори ООД  +359 879 82 58 50 

WWW.BREZZADICOLORI.COM
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НАНАСЯНЕ
ГЛИНЕНОТО СТУКО  на ARGILUS  се нанася с иноксова маламашка 2 слоя (за най-добър резултата), като всеки слой 
не бива да надвишава  1 mm дебелина. 

При нанасяне на първия слой, не бива да се заглажда много.

Втория слой се нанася 24 часа след нанасяне на първия, отново с иноксова маламашка. 

ГЛИНЕНОТО СТУКО на ARGILUS позволява да бъде завършено по 2 начина : еднородно или тип "мрамор", в 
зависимост от техниката и уменията на майстора. 

ВРЕМЕ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ/СЪХНЕНЕ: готово след около 48 часа

НАНАСЯНЕ НА ЗАЩИТНА ВАКСА ARGILUS  СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ
След като СТУКОТО е напълно изсъхнало и втвърдило (около 48 часа) трябва да бъде защитено със защитна вакса 
"CIRE"на ARGILUS,  която се нанася с плоска четка - спалтер (широка и тънка четка).

Впоследствие ваксата се полира с вълнена ръкавица (предлагана от Argilus) или полиращ диск (може да се закачи на 
винтоверт). Крайния ефект трябва да бъде гланцов и блестящ. 

Защитната вакса подчертава ефекта и цвета на продукта и същевременно защитава повърхността.


