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Speciális cement StoFlexyl-hez  

 

 

 
 

Jellemzők 

Alkalmazás • kültérben  

• StoFlexyl-lel együtt használva  

 

Tulajdonságok • speciális cement, StoFlexyl CEM II B-LL 42,5 R  

 

Megjelenés • fehér cement  

 

Műszaki adatok 

 

 
Kritérium 

Szabvány / 

vizsgálati előírás 
Érték/ Egység Tudnivalók 

 Nyomószilárdság DIN EN 197-1 ≥ 42,5 N/mm²  

 Szilárdulás kezdete DIN EN 197-1 ≥ 60 min  

 Nyújtási mérték DIN EN 197-1 ≤ 10 mm  

 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. 

 

Feldolgozás 

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +5 °C 
Legmagasabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +30 °C 

Keverési arány StoFlexyl / StoFlexyl Cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 súlyarányban 

Anyag előkészítése StoFlexyl Cement-et, CEM II B/LL 42,5 R minőségű cementet adjon hozzá a fenti 
keverési aránynak megfelelően. Keverőgéppel homogén állapotig össze kell 
keverni. Vízzel be kell állítani a feldolgozási konzisztenciát.  

Anyagszükséglet Alkalmazási mód  Anyagszükséglet (kb.) 

 vízszigetelés  3,90 kg/m² 

 ragasztás  2,00 kg/m² 

 alapozó és nedvesség elleni védőbevonat  0,50 kg/m² 

 erősítés  1,30 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 
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meghatározni. 
 
(Minden adat cement nélkül értendő, cement hozzáadásakor dupla értéket kell 
venni.) 

Alkalmazás lásd a StoFlexyl műszaki adatlapját 
 
 
 

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, napsugárzás elleni védelem) a megmunkálandó, 
vagy frissen elkészített homlokzati felületen.  
 
  +20 °C levegő- és alapfelület-hőmérsékletnél és 65 % relatív páratartalomnál: 
legkorábban 24 óra elteltével átvonható. 

Szerszámok tisztítása Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel. 

Tudnivalók, javaslatok, 
speciális információk, 
egyebek 

A további feldolgozási megjegyzéseket a rendszerekre vonatkozó 
alkalmazástechnikai útmutatókban találhatja meg. 

Szállítás 

Szín fehér  

Csomagolás zsák  

Tárolás 

Tárolási feltételek Száraz és fagymentes helyen kell tárolni. 

 

Szakvélemény / engedély 

test certificate No. 
220011446-15-2 

StoFlexyl StoFlexyl Cement-tel keverve 
A vízbehatolás mélységének vizsgálata az EN 12390-8 
szerint 

 

Jelölés 

Termékcsoport Cement 

 
Összetétel  

fehér cement 
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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 
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 lehívható. 

  

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 

 


