
Mőszaki ismertet ı 1. oldal  

 
StoTex Coll  
 
Szerves kötés ő diszperziós ragasztó StoTex Glasdekogewebe üvegszö vethez 
 
Jellemzés  

Tulajdonságok Oldó- és lágyítószermentes, károsanyag-kibocsátásmentes 

Jól teríthetı 

Nagy kezdeti tapadás 

Nagyon jó ragasztási tulajdonságok 
Feldolgozás Felhasználásra kész 

Csekély anyagszükséglet 

Airless szórással felhordható 

Alkalmazási terület  

 

Csak beltéri feldolgozás 

Fal- és mennyezet-felületekre: 

Dekorációs üvegszövet, textiltapéták ill. nehéz tapéták diszperziós ragasztójaként 

Nedves vagy szennyezett alapra nem hordható fel 

Mőszaki adatok  

Termékcsoport Ragasztó 

Összetétel A VdL irányelv szerinti épületbevonat; 

polimerdiszperzió 

kalciumkarbonát 

víz 

additív anyagok 

tárolási konzerválószer (klórmentes izotiazolinon vegyületek keveréke) 

. 

Jellemz ı Szabvány/vizsgálati el ıírás Érték Egység 
Sőrőség DIN 53 217 1,0 g/cm3 1) 

Ismertet ı adatok 

1) g/cm³ = kg/l 
 
A mutatószámok megadásánál átlagos értékekrıl van szó. Termékeinkben természetes 
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély mértékben 
eltérhet, anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná. 

Szakvélemények/szabványok 
/engedélyez ı határozatok 

Z-PA-III 2.2236 Általános építésfelügyeleti engedély 
Z-PA-III 4.591 Általános építésfelügyeleti engedély 
TÜV Tex Coll Az emissziós viselkedés kiértékelése 

Feldolgozási tudnivalók  
Alapfelület Az alapfelület szilárd, tiszta, száraz és teherbíró legyen, laza rétegektıl, kivirágzásoktól és 

leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie 
 
Alapok / Sto alapozók 

Az alapfelület el ıkészítése Meg kell vizsgálni a meglévı rétegek teherbírását. 

A nem teherbíró rétegeket el kell távolítani 
Feldolgozási h ımérséklet Feldolgozási és alaphımérséklet alsó határa: +5°C 
Anyag-el ıkészítés Feldolgozásra kész 



 
Mőszaki ismertetı 2. oldal  

 
StoTex Coll  
 
Szerves kötés ő diszperziós ragasztó StoTex Glasdekogewebe üvegszö vethez 
 

Cikk Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb. 
0828 szövetfajtától és alaptól függıen 0,3-0,4 kg/m2 

Anyagszükséglet 

 
A szövetfajtától és az alapfelület állapotától függıen 

Feldolgozás Hengerelhetı (Sto festıhenger), felhordható airless szórással (nagy teljesítményő 
szóróberendezések). A ragasztót kövéren, kb. 1-2 tekercs szélességben, egyenletesen, 
hígítatlanul kell felhordani; a szövetet azonnal be kell ágyazni és megfelelı szerszámmal 
(StoTex  nyomóspatulya) rá kell nyomni. 
A tapétán található ragasztómaradékokat (pl. illesztéseknél) nedves szivaccsal kell eltávolítani. 

A munkaeszközök tisztítása Használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.  
Szállítás  
Színárnyalatok Transzparens 
Raktározás  
Raktározási feltételek Jól lezárva, fagymentes helyen kell tárolni. 
Raktározási id ı Minıségét az eredeti edényben megırzi… (lásd a csomagoláson) 
Különleges tudnivalók  
Biztonság A termék kezelésérıl, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG 

biztonsági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára 
elérhetı. 

GIS-CODE - 
Kiadás száma StoTex Coll/DE/DE/011 
Kiadás ideje 2002. 09. 18. 
  

Olyan alkalmazásokhoz, melyeket ez a mőszaki ismertetı nem említ kifejezetten, ki kell kérni a 
Sto AG elızetes véleményét. 

  
Az információk ill. adatok a szokásos alkalmazási c élok ill. a szokásos felhasználásra 
való alkalmasság biztosítására szolgálnak.  
 

 


