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Toepassing:
Paul Roescher Stucco is een decoratieve wand en plafond afwerking, geschikt voor wanden
en plafonds binnenshuis. Het geeft een robuust en stoere look en is in combinatie met de
verschillende finishes zeer breed toepasbaar, bestand tegen intrekken van vuil en zeer goed
afwasbaar.
Verwerking Stucco:
Ondergrond dient glad te zijn, (behangklaar), schoon, vetvrij en niet zuigend.
Veel soorten ondergronden zijn mogelijk, stucwerk, gipsplaat, plaatmateriaal enz. (bij twijfel,
vraag naar de mogelijkheden) Paul Roescher Stucco wordt kant en klaar op kleur geleverd. Er
hoeft dus niets gemengd te worden !
Verwerking:






Zorg dat de ondergrond, glad, droog, schoon en vetvrij is. Nieuwe muren eerst
voorbehandelen met een geschikte wandvoorstrijk.
Gebruik voor de verwerking de juiste spaan (met afgeronde hoeken)
De meegeleverde Stucco voorstrijk op kleur, aanbrengen met fijne vachtroller (net als
muurverf), deze wordt meegeleverd in bijpassende kleur. Droogtijd c.a. 2 uur.
1e Stucco Laag, aanbrengen met spaan, maak hierbij een structuur/tekening die je
later wil terug zien als effect. (zie voorbeeld / Cursus) droogtijd c.a. 2 uur.
2e Stucco Laag, aanbrengen met spaan, zet met een schrapende beweging een
volledig dekkende laag over de 1elaag, let hierbij op dat de lijnen van de 1e laag
zichtbaar blijven. Droogtijd c.a. 2 uur. > De wand is nu klaar voor normale
decoratieve toepassing
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Bescherming en Afwerking met Finish
Voor een bredere toepassing of hogere bescherming kan een finish worden aangebracht.
Hierdoor kan Paul Roescher Stucco ook worden toegepast op bijvoorbeeld, keuken wanden,
badkamers, toiletten en zelfs vloeren !
Voor wanden en vloeren met zware belasting en langdurige heet waterbelasting (Douche
wanden) adviseren wij het “Stucco Douche and Floor systeem” , vraag hiervoor naar de
mogelijkheden. Deze worden alleen verwerkt door ervaren, opgeleide stucco
verwerkers.
(Wij bieden ,in overleg, begeleiding of cursus op locatie aan, vraag gerust naar de
mogelijkheden)
Ook is het verstandig om bij keuken wanden te letten op situaties waar vuur of een hete pan
in aanraking komt met de wand, hier kan geen garantie worden gegeven op verkleuring of
schade. Normale vuil en vetspatten (Koken en wassen) is geen probleem, de wand kan goed
worden afgenomen en is in combinatie met de juiste finish schrobvast.
Finishes:
Er zijn verschillende finishes mogelijk binnen het Paul Roescher Stucco Systeem.
Al deze finishes worden op de zelfde wijze aangebracht, namelijk met een vilt roller, zoals
een blanke lak.
Zorg altijd voor schoon gereedschap en een goed uitgevoerde stucco onderlaag, wanneer
stucco niet goed is aangebracht kan dat in sommige gevallen zichtbaar worden door de
finish.


Clear Finish: de standaard Stucco afwerking, blanke zijdematte finish voor algemeen
gebruik, zeer goed afwasbaar, geschikt voor de vele toepassingen. (niet te gebruiken
op donkere kleuren zoals zwart en antraciet)



2K Finish: Zijdeglanzende 2 componenten finish met een hogere belastbaarheid.
Deze kan toegepast worden op de standaard Stucco of op het Stucco Douche and
Floor systeem. Bij een hogere belasting van keukenwanden is deze ook goed
inzetbaar. Daarnaast wordt deze finish ook geadviseerd op donkere kleuren.
(meerprijs)



2K Industrial anti slip: matte 2 componenten antislip met zeer hoge slijtvastheid, toe
te passen op Stucco Floor systeem. Alleen door ervaren verwerker aan te brengen!
(Meerprijs)

