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Átlátszó védőviasz nedvességnek kitett 

helyiségekben  

 

 

 
 

Jellemzők 

Alkalmazás • beltérben  

• védőbevonatként StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano és StoCalce Fondo 

felületekhez  

• StoLook effektporokkal együtt a felületek patinásításához  

• nedves területeken is használható  

• ne használja fröccsenő víz által igénybe vett területen  

 

Tulajdonságok • rövid ideig véd a víz és más folyadékok (pl. kávé vagy bor) ellen  

• mechanikailag terhelhető  

 

Megjelenés • fokozza a fényességet és elmélyíti a tónusokat  

• fokozza a színárnyalatot  

• a StoLook Wax forte viasz fedőlezáráshoz történő használata esetén az eltérő 

tömörítés felerősítheti a világos-sötét kontrasztokat  

 

Alapfelület 

Követelmények Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie.  

 

Feldolgozás 

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

Anyagszükséglet Alkalmazási mód  Anyagszükséglet (kb.) 

 rétegenként  0,05 l/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 rongydarabbal vagy kopásmentes spatulyával vékonyan fel kell vinni, majd után 
kell polírozni 
 

Száradás, kötés, átdolgozási 
idő 

A viaszos védőbevonatokat csak kb. 4-8 nap elteltével szabad elkészíteni.  
A száradási idő az adott felülettechnikától függ.  
A túl korai viaszfelvitel elszíneződéseket okozhat.   
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Szerszámok tisztítása Használat után azonnal meg kell tisztítani StoFluid AF-fel. 

Tudnivalók, javaslatok, 
speciális információk, 
egyebek 

Az egyenetlen vagy túlzott viaszfelvitel fehéres elszíneződést, fátyolosodást 
okozhat.  
A felületre jutott szennyeződést azonnal el kell távolítani.  
A viaszolt felületet nedves ruhadarabbal, vagy kereskedelemben kapható 
szappannal/mosogatószerrel lehet tisztítani. Agresszív tisztítószereket, súrolószert 
és éles tisztítószerszámokat nem szabad használni.  
Ha a viaszolt felületet át kell dolgozni, akkor a viaszt az átdolgozás előtt el kell 
távolítani. 
 
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 tejfehér, színezhető pl. Mixol-lal  

Csomagolás doboz  

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. 
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. 

 

Jelölés 

Termékcsoport Wax 

 

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. 

       Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
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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 

 


