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Ásványi ragasztóhabarcs StoDeco homlokzati 

elemekhez   

 

 
 

Jellemzők 

Alkalmazás • kültéri és beltéri használatra  

• StoDeco homlokzati elemek teherbíró ásványi alapú és szerves kötésű, nem 

rugalmas alapfelületre történő ragasztásához  

 

Tulajdonságok • nagyon jó ragasztási tulajdonságok  

 

Műszaki adatok 

 

 
Kritérium 

Szabvány / 

vizsgálati előírás 
Érték/ Egység Tudnivalók 

 Hajlító-húzószilárdság EN 1015-11 3,1 N/mm²  

 Nyomószilárdság EN 1015-11 10,2 N/mm²  

 Páradiffúziós ellenállási szám, 
µ 

  ≤ 25 

 Vízfelvétel EN 1015-18 
C ≤ 0,20 
kg/(m²*min0,5) 

Wc 2 

 Hővezető képesség EN 1745 
≤ 0,82 W/(m*K) 
P=50% esetén 

táblázatos érték 

 Hővezető képesség EN 1745 
≤ 0,89 W/(m*K) 
P = 90% esetén 

táblázatos érték 

 Tűzvédelmi osztály EN 13501-1 A2-s1, d0 nem éghető 

 A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. 
Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes 
szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez 
károsan befolyásolná a termék alkalmasságát. 

Alapfelület 

Követelmények Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, teherbírónak, zsír- és pormentesnek kell 
lennie. Szükség esetén a helyszínen ellenőrizni kell, hogy a rögzítés megfelelő-e 
az alapfelülethez.  

Előkészületek A meglévő bevonatok terhelhetőségét ellenőrizni kell.  
 
A laza bevonat- vagy vakolatmaradványokat el kell távolítani. A nedvszívó 
alapfelületeket le kell alapozni. Az alapfelületben lévő hiányosságokat 
simítómasszával ki kell tölteni és le kell simítani. A homlokzati elemeket csak 
ezután szabad felszerelni. Az új alapvakolatokat legalább 14 napig hagyni kell 
kötni.  
 
Ha a StoDeco homlokzati elemeket szerves bázisú alapvakolatra, vagy 
fedővakolatra ragasztjuk, akkor az alapfelületet StoPrep Contact + 20 % cement 
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hozzáadásával készített tapadóhíddal kell bevonni ragasztás előtt.  

 

Feldolgozás 

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

Feldolgozási idő +20 °C-on: kb. 60 - 180 perc 

Keverési arány 7,2 l víz 20 kg anyaghoz 

Anyag előkészítése Öntsön vizet egy edénybe, majd adja hozzá a gyárilag előkevert szárazhabarcsot. 
Keverés kb. 2 percig, majd pihentetés kb. 3 percig, ezt követően még egyszer kb. 
30 másodpercig keverni kell.  

Anyagszükséglet Alkalmazási mód  Anyagszükséglet (kb.) 

 a feldolgozáshoz használt fogazott glettvastól 
függően 

 5,20 - 7,20 kg/m² 

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

Alkalmazás felvitel kombinált eljárással (floating-buttering eljárás) 
 
A terméket rozsdamentes, fogas glettvassal kell felhordani. Ragasztáshoz 10 x 10 
mm-es fogazású, az illesztések kialakításához 6 x 6 mm-es fogazású glettvasat 
kell használni.  
 
Ha egyenetlen az alapfelület, akkor eltérő méretű fogas glettvasat kell használni.  
A StoDeco homlokzati elemekkel összefüggő alkalmazása a mindenkori StoDeco 
homlokzati elem műszaki ismertetőiben található meg.  
 

Száradás, kötés, átdolgozási 
idő 

A száradási idő a hőmérséklettől, szélerősségtől és a relatív páratartalomtól függ.  
Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén mindig meg kell tenni a megfelelő 
óvintézkedéseket (pl. eső elleni védelem) a megmunkálandó, vagy frissen 
elkészített homlokzati felületen.   

Szerszámok tisztítása Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel. 

Tudnivalók, javaslatok, 
speciális információk, 
egyebek 

StoDeco homlokzati elemek, amelyek több, mint 5 kg/db súlyúak és a síktól való 
kinyúlásuk nagyobb, mint 50 mm kiegészítő mechanikai rögzítéssel, dübellel, vagy 
konzollal kell ellátni. 



 
 

Műszaki ismertető 

 

StoDeco Coll Weiss  
 

 

  

Rev. sz.: 0 / HU /Sto Építőanyag Kft../. 02.05.2023 / PROD3153 / StoDeco Coll fehér 
 

3/4 

 

 

Szállítás 

Szín fehér  

Csomagolás zsák  

Tárolás 

Tárolási feltételek Száraz helyen kell tárolni. 

Tárolási időtartam Ez a termék csökkentett kormáttartalmú, ill. kromátszegény. 
A legjobb minőséget az eredeti csomagolásban a max. lejárati időig garantáljuk. 
Ez a csomagoláson szereplő gyártási tételszámról olvasható le. 
A gyártási tételszám értelmezése: 
1. szám = az év utolsó számjegye, 2. + 3. szám = naptári hét 
Példa: 6450013223 - 2026. 45. naptári hetének végéig tárolható 

 

Jelölés 

Termékcsoport Ragasztóhabarcs 

 
Összetétel  

fehér cement 
 polimer por 
 ásványi töltőanyagok 
 könnyű asványi adalékanyagok 
 kötésgyorsító 
 hidrofobizáló szer 
 sűrítő anyag 

 

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. 
Légúti irritációt okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a por 
belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
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 
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ki kell mosni. 
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan 
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.    

  

 

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 

 


