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SATEN stuko për patinimi të lemuar 
 

Përshkrim i produktit:  

SATEN është një stuko shumë e mirë për patinimi të 

lëmuar për aplikim manual në lloje të ndryshme të 

sipërfaqeve. Siguron sipërfaqe të lëmuar dhe me cilësi të 

lartë të mureve dhe tavaneve të jashtme, të gatshme 

për përfundimin e veshjeve dhe zbukurimeve të 

ndryshme. 

 

 

 

 

Klasifikimi standart:  

 

Në përputhje me EN 13279-2:2014 

 

 

Përparësitë: 

 

✓ Perfekte për patinim të imët të siperfaqeve të ndryshme 

✓ Krijon sipërfaqe të lëmuara perfekte 

✓ Mbush dëmtime të vogla në 5 mm dhe çarje në pllaka gipsi ose sipërfaqe të tjera 

✓ Ekonomik për shkak të shtresës së hollë që duhet të vendoset 

 

Aplikimi: 

 

✓ E përshtatshme për patinim total 

✓ Plotësim të boshllëqeve të vogla dhe rregulimeve 

 

Të dhëna teknike: 

 

Koha për punë ~ 60 minuta 

Konsumi ~ 0.85 kg/m²/1 mm 

Mbulimi ~ 11 m²/ 5 kg 

Raporti I përzierjes ~ 7.5 l ujë : 10 kg 

Temperatura e aplikimit 5° - 30 ° C 

Forca e lidhjes 0.5 MPa 

Mbetje të mbajtura në sitë 200 μm 1.4 % 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

Data e skadencës 6 months 

 

Këshillat e përdorimit: 

 

1. Para-përgatitja e nënshtresave: Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe pa vaj! Veshjet 

pa kapacitet mbajtës duhet të hiqen. Nënshtresat e forta ose të dobëta higroskopike duhet të 

përgatiten paraprakisht me një primer të përshtatshme për të kontrolluar thithjen dhe ngjitjen. 

 

2. Përzierja: Mbushni një enë jo metalike të pastruar shumë mirë pjesërisht me ujë. . Shtoni në të 

gradualisht sasinë e kërkuar të SATEN (18 litra ujë për një thes me 25 kg) ngadalë dhe gradullisht, 

në mënyrë që niveli I ujit tëarrijë1-2 mm mbi nivelin e ujit. Lëreni materialin për 3-5 minuta. Pastaj 

trazoni përzierjen me dorë duke përdorur një mistri ose mikser (400-600 rpm) derisa të formohet 

një përzierje homogjene pa kokriza. 
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3. Patinimi në tre hapa:  

1) Vendpsja e shtresës së parë 

Duhet të vendoset një shtresë me një trashësi prej 1 deri në 3 mm. Lëvizja e mistrit të suvatimit duhet 

të bëhet nga poshtë lart, me një pjerrësi prej rreth 30% në raport me bazën. Filloni nivelimin e murit 

me lëvizje rrethore vetëm në një drejtim (ose vetëm në të majtë ose në të djathtë, në asnjë rast në 

një rreth të plotë). Prisni derisa patinimi të forcohet gjysmën, dhe pastaj përpunojeni atë me një mistri 

të pastër llaçi derisa sipërfaqja të bëhet në mënyrë të përsosur. Me çdo lëvizje, mistria duhet të 

pastrohet nga materiali i zgjedhur me një thikë stuko. 

2) Vendosja e shtresës së dytë 

Vendosni një shtresë të dytë të përzierjes pasi shtresa e parë të jetë tharë plotësisht. Vendoseni në të 

njëjtën mënyrë, por me pak më shumë presion në mënyrë që të arrini një trashësi mesatare të 

shtresës jo më shumë se 1 mm. Lëmoni të gjitha konkavitetet dhe vrimat me një ose dy lëvizje shtesë. 

Nëse është e nevojshme, mund të shtoni materialin. Nëse është e nevojshme, lustroni shtresën me një 

letër zmerile të imët pas forcimit. Pastroni me kujdes kokrizat, dhe mbushni zonat me gropa me 

shpatull dhe material dhe përsëritni procedurën. 

3) Për të arritur një sipërfaqe të lëmuar, të ngjashme me pasqyrën, vendosni një shtresë të tretë me 

qëndrueshmëri të hollë dhe lyeni tërë sipërfaqen. 

 

Shënime të rëndësishme:  

 

✓ Është e detyrueshme të përdoren vegla të pastra totalisht dhe pa gjurmë ndryshku. Përndryshe, 

karakteristikat e produkteve dhe koha e tij e lidhjes mund të ndryshohen thelbësisht. 

✓ Shmangni ndryshimet drastike të temperaturës gjatë ventilimit të dhomave të punës 

 

Paketimi dhe Ruajtja: 

 

✓ 10 kg thasë letre. 60 thasë në palet. Pesha e paletës 600 kg. 

✓ 25 kg thasë letre. 40 thasë në palet. Pesha e paletës 1000 kg. 

✓ Ruani dhe transportojeni atë në një paketim origjinal të mbyllur fort , të thatë dhe 

zonat e ajrosura. 

✓ Produkti mund të përdoret deri në 6 muaj pas datës së prodhimit  

✓ Karakteristikat e produktit garantohen vetëm kur produkti ruhet dhe përdoret në mënyrën e 

duhur  

✓ Nëse produkti bëhet i lagësht, do të zhvillohen gunga të ngurtësuara, të cilat përkeqësojnë 

vetitë dhe shkurtojnë kohën e lidhjes. 

  

Rekomandime të sigurisë: 

 

✓ Produkti nuk klasifikohet si I rrezikshëm  

✓ Rekomandohet të përdorni doreza sigurie, maskë dhe syze kur përdorni produktin 

të parandaloni rrezikun e pluhurave, acarimit të lëkurës dhe syve. 
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