
Technický list 

STONEART 
Dekorativní materiál se speciálním vláknem pro vytvoření  
strukturovaných podkladů pro různé finální dekorativní úpravy  

Revisione 2 07/2021                    STONEART_YRILINCO                                       Pag. 1  

 

CHARAKTERISTIKA 
PRODUKTU 

Speciální dekorativní materiál s obsahem speciálních vláken díky kterým je 
možno vytvořit různé i hrubě srukturované podklady pro další finální úpravu 
dekorativními materiály v interiérech.  

SLOŽENÍ 
 

Produkt je bez obsahu alkylfenolethoxylátu, obsahuje pryskyřice ve vodním 
prostředí, obsahuje vybrané kamenivo a vysoce kvalitní vlákna. 

VLASTNOSTI 
PRODUKTU 

 

 hodnota metoda 
sušina 72-76 % vnitřní PF25 
schnutí (tloušťka 2 mm) přetíratelné po 48 h 

kompletní 5 dní 
vnitřní PF2 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 hodnota metoda 
specifická hmotnost 1560 - 1660 g/l vnitřní PF3 

SKLADOVATELNOST  Živostnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, 
skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C. 
 

BARVA bezbarvý, neutrální 

POUŽITÍ 
 

Produkt se používá pro prostory soukromé i veřejné, kde je požadována 
speciální dekorativní úprava stěn, efekt druhu struktury závisí na zručnosti 
aplikátora, použitém nářadí a jeho kreativitě. Před použitím výrobek dobře 
promíchejte. Nářadí po použití omyjte ihned vodou. 
 

ZPUSOB NANÁŠENÍ 
 

Nerezové hladítko nebo jakékoli nářadí určené pro dosažení požadovaného 
efektu.  
 

ŘEDĚNÍ 
 

výrobek je připraven k použití 
 

VYDATNOST 0.2-0.4 m2/kg. Spotřeba je indikativní a liší se od požadované hrubosti 
struktury tvořeného podkladu   
 

TEPLOTA PRO 
APLIKACI 
 

+5°C  +30°C 

POSTUP APLIKACE Podklad musí být čistý, suchý, vyzrálý, bez mastnost a soudržný.  
 
Na stěny nové i staré, cementové, vápennocementové, vápenné omítky i 
sádrokarton : 
Podklad musí být čistý, suchý, vyzrálý, bez mastnost a soudržný.  
 
1. ApLikujte 1 nátěr ABSOLUTECAP a nechte zaschnou 
2. Aplikujte materiál STONEART (připraven k použití) na suchý podklad 

nerovnoměrným nanášením nerezovým hladítkem ve všech směrech za 
účelem vytvoření povrchu s nepravidelnou tloušťkou, chcete-li 
dosáhnout hladšího povrchu místně nebo i celoplošně, cca po 1 hodině 
navlhčete povrch vodou a zahlaďte do požadovaného efektu    

3. Po zaschnutí povrchu aplikujte některý z finálních dekorativních materiálů 
nanášených štětcem nebo houbou   

 

  
 

  


