
Mőszaki ismertet ı 1. oldal  
 
StoPrim LP 
 
Szigetel ı alapozó 
 

Jellemzés  

Tulajdonságok Az átütı anyagok elleni nagy hatású szigetelés 

Kitőnı záróhatás korom, nikotin, lignin és vízfoltok ellen 

Enyhe szagú 

Szabályozza a nedvszívó képességet 

Tapadásközvetítı 

Küls ı megjelenés Fehérre pigmentált 

Alkalmazási terület  

 

Kül- és beltéri feldolgozás 

Szigetelı festékként és alapozóként gipszkartonra és faforgácslapra 

Koromtól, nikotintól és vízfoltoktól elszínezıdött alapokra, minden teherbíró fa alapra beltérben, 
gipszkartonra és faforgácslapra.  
 
Nem alkalmazható nedves vagy szennyezett felületeken. A kritikus alapok alkalmasságát 
ellenırizni kel (próbafelület készítése). 

Mőszaki adatok  

Termékcsoport  Alapozó 

Összetétel A VdL-irányelv szerinti épületfesték: 

polimerizált szójaolaj 

szervetlen pigmentek 

kalciumkarbonát 

talkum 

alifás vegyületek 

glikol 

additív anyagok 

Feldolgozási tudnivalók  

Alapfelület Az alapfelület szilárd, száraz, tiszta, teherbíró, valamint leválasztó hatású rétegektıl, 
kivirágzásoktól, leválasztó anyagoktól mentes kell legyen. 
 
Alapok / Sto alapozók 

Az alapfelület el ıkészítése Az alapozót a mindenkori hígítóval az alapnak megfelelıen kell beállítani. Az alapozónak nem 
szabad fényes felületet képeznie. 

Rétegfelépítés Az alapfelület állapotától függıen másodszori festés szükséges lehet. 

Anyag-el ıkészítés   Felhasználásra kész 

Cikk Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb. 
Anyagszükséglet 

0855 rétegenként 0,2 l/m2 

Feldolgozás Felhordás ecsettel, hengerrel és szórókészülékkel 

További bevonatok kielégítı száradás után, rendszerint egy éjszaka elteltével (+20 °C / 65% rel. 
páratartalom).  

A munkaeszközök tisztítása Vízzel azonnal meg kell tisztítani. 

Szállítás  

Szín Fehér 
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Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz helyen kell tárolni. +35 °C hımérséklet felett nem szabad kitenni a közvetlen 
napsugárzás hatásának. 

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-KÓD M-GP02 

Kiadás száma StoPrim LP/DE/DE/010 

Kiadás ideje 2002. 09. 25. 

  
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.  
 

 


