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TECHNICKÝ LIST 

KEIM STUCCO-CLASSICO 
STĚRKOVÁ HMOTA 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Stucco-Classico je hladká stěrková hmota pro 
„stlačovanou“ vápennou techniku podle klasických 
vzorů, na bázi hašeného vápna jako pojiva, obohace-
ná kvalitními přírodními mramorovými moučkami. KEIM 
Stucco-Classico je produkt ze systému KEIM Stucco. 

Součásti systému KEIM Stucco: 

 KEIM Stucco-Classico 
 KEIM Stucco-Primo 
 KEIM Stucco-Fondo 
 KEIM Stucco-Sapone 

2. OBLAST POUŽITÍ 

KEIM Stucco-Classico slouží v rámci systému KEIM 
Stucco k dekorativnímu ztvárnění interiéru klasickou 
„stlačovanou“ vápennou technikou, srovnatelnou se 
stucco lustro. 

Pomocí systému KEIM Stucco lze realizovat zvlášť 
ušlechtilé povrchové efekty. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 možnost individuálního ztvárnění 
 jemné zpracování 
 mírně až silně lesklý povrch podle zhutnění 
 bezvadné stavebně fyzikální vlastnosti 
 vysoká difuzní propustnost 
 přirozená alkalita brání růstu plísní 
 nehořlavý 

Charakteristika materiálu 
 org. podíl:  < 5 % 
 specifická váha: cca 1,55 g/cm3  

Odstíny 
Z výroby se dodávají tyto přírodní minerální odstíny: 

 bílá (S 10) 
 standardní odstíny (S 11–S 20) 
 S 11 dorato (zlatožlutá)  
 S 12 pesca (broskvová) 
 S 13 arancio (oranžová) 

 S 14 rosato (růžová) 
 S 15 salmone (lososová) 
 S 16 terracotta (terakota) 
 S 17 pistacchio (pistáciová) 
 S 18 oliva (olivová) 
 S 19 perla (perleťová) 
 S 20 granito (žulová) 
 speciální odstíny (V 21–V 35) 
 V 21 topasová žlutá 
 V 22 jantarová 
 V 23 karneolová oranžová 
 V 24 diamantová červená 
 V 25 korálová 
 V 26 granátová červená 
 V 27 smaragdová zelená 
 V 28 kobaltová zelená 
 V 29 kobaltová tyrkysová 
 V 31 kobaltová modrá 
 V 32 grafit 
 V 33 čedič 
 V 34 stříbro 
 V 35 zlato 
Upozornění: Speciální odstíny lze skladovat nejvýše 3 
měsíce. 

Bílá a všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat 
v libovolném poměru. Pro dosažení homogenního 
odstínu se musí míchání provádět velmi pečlivě. Při 
použití míchadla je nutný vhodný míchací nástavec 
(např. košíkový), aby se zabránilo oškrábání nádoby. 
Necháte-li materiál po rozmíchání 12 hodin odstát, 
dosáhnete lepší konzistence pro zpracování. Při mí-
chání speciálních odstínů je nutné dodržet maximální 
dobu skladování 3 měsíce.  

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Ke zpracování produktů KEIM Stucco používejte nere-
zové hladké špachtle a lžíce. Zvláště doporučujeme 
nářadí STORCH Stucco. 

Příprava podkladu: 
Produkty systému KEIM Stucco se hodí pro všechny 
obvyklé vnitřní podklady kromě starých zmýdelňujících 
nátěrů, klihových barev, tapet, dřeva, obkladaček 
a lakovaných ploch. 
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Podklad musí být rovinný, nosný, suchý, čistý, zbavený 
prachu a mastnoty. 

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí během 
zpracování klesnout pod +5 °C.  

Silně savé podklady nejprve ošetřete materiálem KEIM 
Spezial-Fixativ. 

Podklady smíšené, se střídavou savostí, velmi hladké 
nebo jinak problematické doporučujeme nejprve natřít 
materiálem KEIM Stucco-Primo a pak celoplošně vy-
rovnávací stěrkou KEIM Stucco-Fondo. Vyrovnávací 
stěrka KEIM Stucco-Fondo se nanáší v množství cca 
800–1000 g/m2, a to bez přitlačování a zhutňování. 

Mezi nátěrem KEIM Stucco-Primo a nanesením stěrky 
KEIM Stucco-Fondo musí být odstup asi 12 hodin. 
Vyrovnávací stěrka KEIM Stucco-Fondo vytvoří ideální 
podmínky pro následující dekorativní stěrkování mate-
riály KEIM Stucco-Classico nebo KEIM Stucco-
Puntinato. 

Prorážení pigmentů z podkladu je nutné odizolovat 
materiálem KEIM Isolierweiß nebo KEIM Blockweiß. 
Přípravný pracovní krok se v těchto případech po 24 
hodinách opakuje. 

Zpracování dekorační stěrky 
Po vyschnutí připraveného podkladu se nanášejí zpra-
vidla tři dekorační vrstvy KEIM Stucco-Classico: 

1) Základní vrstva 
KEIM Stucco-Classico se natahuje celoplošně 
v množství cca 600–800 g/m2, a to bez přitlačování. 
Materiál se po nanášení nesmí zhutňovat. 

2) Prostřední vrstva 
Po zaschnutí základní vrstvy se nanáší KEIM Stucco-
Classico v množství cca. 300 g/m2 křížovým způso-
bem pomocí zednické lžíce. Způsob nanášení podstat-
ně určuje výsledný vzhled. Vrstva se nanáší bez přitla-
čování a povrch nesmí být uhlazen.  

3) Svrchní vrstva 
Po zaschnutí druhé vrstvy se nanáší KEIM Stucco-
Classico již jen v množství cca 100 gramů na m2, a to 
křížem. Jakmile začne zasychání (cca po 20-30 minu-
tách), materiál se přitlačuje. Povrch se při tom zhutňuje 
nejprve slabším a později silnějším tlakem. Tímto zhut-
něním vznikne lesk typický pro stucco. 

Následné ošetření: 
Pro sytější barevný odstín může následovat aplikace 
materiálu KEIM Stucco-Sapone. 

KEIM Stucco-Sapone je přírodní mýdlová pasta. Je 
transparetní, rozpustná ve vodě, nepáchne a nežloutne. 

KEIM Stucco-Sapone se nanáší na proschlý povrch 48 
hodin po svrchní stěrce, rovnoměrně až do nasycení 
pomocí štukovací lžíce. Po zaschnutí se přebytečný 
materiál odstraní měkkým hadrem a nakonec se plo-
cha přeleští. 

Upozornění: 
Ošetření pomocí KEIM Stucco-Sapone nezvyšuje odol-
nost proti vodě! 

Spotřeba 
Při trojnásobném dekoračním stěrkování na hladkém 
podkladu cca 1000–1200 g/m2 KEIM Stucco-
Classico. Pro následné ošetření cca 30–60 g/m2 
KEIM Stucco-Sapone. 

Čištění nářadí 
Ihned po použití omýt vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

KEIM Stucco-Classico: 
 S 10 bílá: nádoby po 1 kg a 6 kg 
 S 11–S 20: nádoby po 1 kg a 6 kg 
 V 21–V 35: nádoby po 1 kg a 6 kg 

KEIM Stucco-Sapone: 
Nádoby po 2 kg  

6. SKLADOVÁNÍ 

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 
24 měsíců v nemrznoucím prostředí. 

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

Viz bezpečnostní list 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, kámen, 
keramika apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřís-
nění z okolních ploch nebo komunikací ihned splách-
něte velkým množstvím vody a odstraňte. 

Uchovávejte z dosahu dětí. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné 
pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V pří-
padě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo 
obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být 
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udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapo-
třebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před 
pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem 
a ošetřit reparačním krémem. 

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrá-
ní, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, 
případně vyhledat lékařskou pomoc. 

10. PRVNÍ POMOC 

 při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži 
umýt vodou a mýdlem 

 při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut 
 při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít 

asi 1/2 l vody 
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při 
zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat 
lékařské ošetření. 

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. 
Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost. 


