
TECHNICKÝ LIST 
BUCCIATO E 

POPIS Venkovní i vnitřní „omítka“ na zdi, vytvořená z vysoce kvalitních speciálně 
vytříděných zrn křemene a pryskyřice ve vodní emulzi. Za účelem pevnosti 
struktury je dodatečně zesílena mikrovlákny. Díky tomu jsme získali výrobek 
odolný proti mikrotrhlinám. Je voděodolná, umožňuje zdem „dýchat“, snadno se 
nanáší. Ideální pro profesionální práci, vyznačuje se velmi vysokou přilnavostí 
na podklady různého druhu. Její kvalita zajišťuje vysokou bezpečnost a 
odolnost barev i v exteriéru. Bucciato je omítka s jemnou zrnitostí, obsahující 
speciálně tříděná zrna s přesně udaným kvalitativním složením a procentním 
poměrem frakcí, což umožňuje maskovat nedokonalosti povrchu, malé trhliny a 
nerovnosti. Je kompaktní a jednolitá.. Používá se také pro ochranu proti 
vlhkosti, otěru nebo škodlivému působení počasí. Navíc je velice odolná vůči 
mechanickému poškození, smývání a drhnutí (i čistícími prostředky). 
Doporučujeme používat také jako dekoraci stěn v interiéru i exteriéru. Podle 
používaných nástrojů a způsobu nanášení můžeme získat dekorativní struktury 
různého typu. Ve spojení např. s transparentní barvou Lumicca Antica, dodává 
místnostem středomořskou atmosféru. Venkovní fasádu navíc zabezpečuje proti 
škodlivému působení počasí. Jeho výhodou je to, že nevyžaduje sádrový 
podklad, používáme na každý druh  podkladu. Podle nástroje, který jsme použili 
pro nanášení hmoty, získáme různé dekorativní efekty.

VLASTNOSTI • kompatibilní a užívaný s mnoha výrobky v dekorativních a ochranných 
systémech,

• užitý ve správném systému zajišťuje paropropustnost povrchu,
• odolný proti působení počasí a mechanickým vlivům,
• použitý v systémech, zajišťuje ochranu proti vlhkosti,
• velmi dobrá přilnavost na různé podklady,
• zajišťuje udržení kvality zvolené barvy,
• dokonale se hodí jako křemenný podklad,
• jeho používání nevyžaduje vyhlazování,
• odolný proti mikrotrhlinám,
• snadno se nanáší,
• vodovzdorný, pružný.

HUSTOTA 1,65 ( +/-0,05 )kg/l

OBSAH 
PEVNÝCH 
ČÁSTIC

76,5 +/-1% ( váha )

APLIKACE • před použitím důkladně promíchat jednotlivé složky až získáme jednolitou 
konzistenci,


• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí 
nižší než 80%,


• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,

• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými 

výrobky.


ŘEDĚNÍ připravený k použití

při použití jako adhézní můstek max. 30% s vodou




DOBA 
SCHNUTÍ

5-8 h.

Plnou odolnost získá po 28 dnech

POČET 
VRSTEV

Jedna 

ODSTÍNY Vzorník Ecorson AP

Vzorník Bucciato E

V základu bílý


ČIŠTĚNÍ 
NÁŘADÍ

Po dokončení prací nářadí umýt vodou.

SPOTŘEBA V případě použití jako dekorativní omítka- 1kg / 0,6-1 m2

                            jako adhézní můstek -1kg / 5-7 m2

PODKLAD Každý povrch musí být nejprve řádně připraven

• očištěný

• suchý

• zbavený všech nesoudržných částí

Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu 
použijeme MFA Classic nebo MFA plus.

Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 
týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.

NÁŘADÍ hladítko,štětec,váleček

BALENÍ 1kg, 3kg,5 kg,25kg

USKLADNĚNÍ 
A DOPRAVA

Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech.

Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi 
+5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.

EKOLOGIE Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť

POZNÁMKA
Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze 
základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat 
práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. 
Všechna data vycházela z provedených testů 
v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a 
nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé 
pracovní fáze naplánovány individuálně.


