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Erősítőszövet repedésjavításhoz   

 

 
 

Jellemzők 

Alkalmazás • repedések áthidalásához és szanálásához a Sto bevonattechnikai 

repedésszanálási rendszerein belül  

 

Tulajdonságok • kiválóan kiegészíti és összedolgozható a StoColor Lastic és StoColor Poro Fill 

termékkel  

 

Formátum • szélesség: 100 cm  

 

Alapfelület 

Előkészületek A laza bevonat-, festék vagy vakolatrétegeket el kell távolítani. A nedvszívó 
alapfelületeket megfelelő módon le kell alapozni.  
 
Az alapozó száradása után a repedéseket pl. Sto-Rissfüller termékkel kell kitölteni.  

 

Feldolgozás 

Anyagszükséglet Alkalmazási mód  Anyagszükséglet (kb.) 

 10 cm átfedés esetén  1,10 m/m² 

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

Alkalmazás átlapolva kell beágyazni 
 
A száradás után a tekercs szélességében fel kell vinni az ágyazóhabarcsot és be 
kell ágyazni a piros szállal jelölt vonalig. Minden további tekercset az illesztéseknél 
kb. 5 cm-en át kell lapolni. Az átlapolások ne legyenek láthatók.  
 
A teljes kiszáradás után következhet a megfelelő termékekkel végzett közbenső és 
lezáró bevonat készítése.  
 

Szállítás 

Csomagolás henger  

Tárolás 

Tárolási feltételek Száraz helyen kell tárolni. 
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Jelölés 

Termékcsoport Erősítőszövet 

 

Biztonság A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni! 

  

 

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. 
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