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Technický list StreSa

Jemná omietka s lesklým kovovým efektom používaná na vyzdobenie interiérov.

Umožňuje jednoduchú úpravu vnútorných povrchov v domoch, showroomoch, ob-
chodoch , kanceláriách, verejných priestoroch, a to v klasickom aj modernom štýle. 
Vďaka svojmu špecifickému zloženiu je možné dosiahnuť lesklý kovový povrch/efekt.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre 

Vzhľad lesklý, kovový

Zloženie  špeciálne akrylátové pojivá a kovové pigmenty

Špecifická hustota 1,10 ± 0,15 kg/cm3  pri 20 °C

Viskozita 32 000 ± 5 000 s (pri 20 °C)      

Farba zlatá, strieborná, možno ju dotónovať podľa vzorkovníka BOERO

Aplikačné údaje

Nástroje plastová špachtľa, nerezové hladidlo

Schnutie na dotyk po 1 – 2  (pri 20 °C), úplne suché po 18 – 24 hod. (pri 20°C)

Výdatnosť 7 – 8 m²/l, v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)

Riedenie pripravený na použitie

Povrchy omietky, sadrokartón, a pod. po vhodnej úprave

Pracovný postup

Príprava povrchu povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-
lupujúce sa časti steny alebo skriedovatelé staré nátery musia byť odstránené a očistené 
kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-
CO). Na mierne skriedovatelé povrchy naneste vrstvu FONDO 2000. 

Nový podklad Hladké podklady (neodlupujúce 
sa staré podklady, sadrokartóny)

Podklady so zvyškom starých 
farieb (neodlupujúce sa )

Základ ARTDECOR FONDO 1 náter ARTDECOR FONDO 1 náter ARTDECOR FONDO 1 náter
Konečný 
náter

STRESA 1 náter STRESA 1 náter STRESA 1 náter 

STRESA
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Odporúčaný spôsob použitia Na úplne suchý povrch natretý základným ARTDECOR FONDO náterom (odporúčame 
počkať aspoň 24 hodín), naneste pomocou nerezového hladidla alebo plastovej špachtle 
tenkú vrstvu náteru STRESA.

 Zmes nechajte schnúť maximálne 5 – 10 minút (nesmie úplne zaschnúť), vyhlaďte po-
vrch  špachtľou nepravidelnými krížovými ťahmi v  závislosti od požadovaného efektu. 
Vďaka svojmu špecifickému zloženiu a navrhovanému spôsobu aplikácie hmota nevytvá-
ra nedokonalosti na stenách. Môžte dosiahnuť desiatky úžasných dekoratívnych efektov 
použitím dekoračných nástrojov, valčekov, štetcov a pod. Pre dosiahnutie ideálneho efek-
tu  povrch musí byť hladký a rovnomerný.

 Produkt miešajte ručne a jemne, nikdy nepoužívajte vysokorýchlostné miešadlá.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú. 

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Skladujte na 
chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. 
Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 
01 19. 

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo me-
tódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.


