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Ökologikus, ásványi, mész alapú dekor 

simítóglett  

  

 
 

Jellemzők 

Alkalmazás • beltérben  

• sík felületek kialakítására StoCalce Marmorino és StoCalce Veneziano 

alapfelületeként  

• filcezett lezáró bevonatként  

• alapfelületként StoLook Lasura és StoSil Patina számára  

• nedves területekre nem alkalmas  

 

Tulajdonságok • ásványi alapú  

• nagyon jó nedvességgel szembeni viselkedés  

• diffúzió nyitott  

• kiváló páraáteresztés  

• hozzájárul a lakótér klímájának optimalizálásához  

• különféle feldolgozási technikák lehetségesek  

• számos kialakítási lehetőség  

• alapfelület-kiegyenlítő  

• káros anyagok szempontjából bevizsgálva  

• oldó- és lágyítószermentes  

• alacsony emissziójú  

• TÜV SÜD - egészségügyi szempontból releváns összetevők és kibocsátások 

vizsgálata, rendszeres termék- és folyamatfelügyelet, a felhasznált anyagok 

ellenőrzése (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)  

• ködképző anyagoktól mentes  

• konzerváló szerektől mentes  

 

Megjelenés • matt  

• fekete márványszemcsével  

 

Alapfelület 

Követelmények Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, tisztának és hordképesnek kell lennie, 
festékrétegektől, kivirágzástól és zsaluleválasztó anyagoktól mentesnek kell 
lennie.  

Előkészületek Az alapfelület előkészítésének és a festési munkák elvégzésének meg kell felelnie 
a kivitelezés általánosan elismert szabályainak. Minden bevonatnak és előkészítő 
munkának mindig az objektumnak és a vele szemben támasztott 
követelményeknek megfelelően kell elkészülnie.  
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A málló bevonati részeket, valamint a nem teherbíró régi festékrétegeket és egyéb 
bevonatokat el kell távolítani, a felületet meg kell tisztítani (mechanikusan vagy 
megfelelő marószerekkel).  
 
Az alapozónak nem szabad fényes réteget képeznie.  
 
Normál nedvszívó képességű alapfelületek:  
Az alapozáshoz használjon StoPrim Plex vagy StoPrim GT terméket.  
StoPrim Plex felhasználásra kész, max. 30% vízzel hígítható.  
 
Gyenge nedvszívó képességű alapfelületek:  
Az alapozáshoz használjon StoPrim Color vagy StoPrim Sil Color terméket.  
 
Vízben oldódó alkotóanyagok:  
Szigetelje StoPrep Isol Q termékkel.  
A StoPrep Isol Q feldolgozásra kész, nem szabad hígítani. Felhordás előtt az 
anyagot alaposan fel kell keverni. A termék kationos kötőanyagot tartalmaz, és 
más termékekkel nem szabad keverni!  
 
Sértetlen kétkomponensű bevonatok, színesfémek, műanyagok:  
Alapozás: StoAqua EP Activ.  
 
Penészes felületek:  
A felületeket kezelni kell Geiger STOP szerrel vagy be kell kenni 10%-os 
hidrogénperoxid-oldattal, majd tiszta vízzel alaposan le kell mosni. A 
penészmentesítés során figyelembe kell venni a mindenkori, nemzeti ajánlásokat 
és irányelveket.  
 
Akril fugák és tömítőmasszák festésekor, az akril tömítőmassza nagyobb 
rugalmassága miatt, repedések és/vagy elszíneződések léphetnek fel a 
festékrétegben. A piacion található sokféle termék miatt az egyes esetekben saját 
tesztet kell végezni a tapadás megítéléséhez.  
 
A felsorolt rétegfelépítések és javaslatok nem mentesítik a felhasználót az 
alapfelület saját felelősségre elvégzett ellenőrzésének és értékelésének 
szükségessége alól.  

 

Feldolgozás 

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb feldolgozási és alapfelület-hőmérséklet: +5 °C 

Anyag előkészítése Feldolgozásra kész  

Anyagszükséglet Alkalmazási mód  Anyagszükséglet (kb.) 

 rétegenként  0,8 - 1,0 kg/m² 

 Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a 
konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak irányértékként 
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szolgálnak. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell 
meghatározni. 

Rétegfelépítés Alapozás:  
Az alapfelület típusától és állapotától függően.  
 
Közbenső bevonat:  
Hordja fel egyenletesen a StoPrep In terméket.  
 
Előglettelés és záróbevonat:  
StoCalce Fondo  
 
A különböző feldolgozási technikák miatt eltérő felületek készíthetőek. 
Feldolgozási technikákra vonatkozó javaslatokat és a kapcsolódó 
alkalmazástechnikai utasításokat kérje kollégáinktól.  
 
további bevonatok a StoCalce Marmorino, a StoCalce Veneziano, a StoLook 
Lasura, StoLook Wax és a StoSil Patina termékekkel lehetségesek 

Alkalmazás kézzel 
 

Szerszámok tisztítása Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel. 

Tudnivalók, javaslatok, 
speciális információk, 
egyebek 

A beszáradt anyagot nem szabad a még feldolgozandó anyaggal keverni. 
Munkaszünetekben az anyagfelületet fóliával le kell takarni. 
 
Használat víznek kitett felületeken:  
- Tartsa be a DIN 18534-1:2017-04 és a Bundesverband der Gipsindustrie e.V. 5. 
számú műszaki dokumentuma szerinti vízbehatási osztályokat.  
- A termék csak a W0-I (alacsony) vízbehatási osztályú területekre alkalmas. 

Szállítás 

Szín törtfehér, StoColor System szerint színezhető  
Az intenzív színek természetes felhősödést, foltosságot okozhatnak a felületen.  

Színezhető Csak lúgálló színezőpasztákat (pl. StoTint Aqua) szabad használni.  

Csomagolás vödör  

Tárolás 

Tárolási feltételek Tárolja az eredeti, szorosan lezárt csomagolásban, hűvös és fagymentes helyen. 
Védje a közvetlen napsugárzástól. 

Tárolási időtartam A legjobb minőséget a bontatlan eredeti csomagolásban garantáljuk, ha a tárolási 
feltételeket a maximális tárolási idő lejártáig betartjuk. Ez a csomagoláson 
található gyártási tételszámból látszik. 
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A tételszám magyarázata: 
1. számjegy = az év utolsó számjegye, 2. + 3. számjegyek = naptári hét 
Példa: 6450013223 - tárolási idő: 2026 45. hetének végéig tárolható. 
Felbontás után azonnal fel kell használni. A belekerülő szennyeződések, pl. 
koszos szerszám használata, lerövidíthetik az eltarthatóságot. 

 

Szakvélemény / engedély 

TÜV SÜD - Certificate/eco-
label no. TM-18/220608-2 

StoCalce Fondo (emissziószegény, káros anyagok 
szempontjából bevizsgálva és felügyelt gyártás) 
Az emissziós viselkedés vizsgálata 

Jelölés 

 

Biztonság Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles. 
A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni! 
A biztonsági tudnivalók a felhasználásra kész, nem feldolgozott termékre 
vonatkoznak. 

 Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. 
Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.  
 
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. 
 
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi 
ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt 
ki kell mosni.    

  

Különleges tudnivalók 

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási 
cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken 
és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját 
felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. 
Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a 
kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez 
különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes. 
 
Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti 
érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető. 

Sto Építőanyag Kft. 
H-2330 Dunaharaszti 
Jedlik Á. u. 17. 
Telefon: +36 24 510-210 
Telefax: +36 24 510-216 
info.hu@sto.com; www.sto.hu 

 


