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Szilikongyantával erősített,  

hidroszol-szilikát alapozó 

gél-technológiával 

 

 

 

 

 

Jellemzők 
 

Alkalmazás -      beltérben és kültérben 

- nedvszívó, ásványi és szerves alapfelületekre és bevonatokra 
- krétásodó, porló, de hordképes alaprétegek, régi bevonatok és vakolatok 

megerősítéséhez 
- szívóképesség szabályozására gipszkarton, pórusos és nedvszívó 

alapfelületeken, például: vakolatok, pórusbeton, nem égetett téglák 
- jól alkalmazható a StoColor beltéri és homlokzatfestékekhez 
- ideális a Lotus-Effect® technológiás termékekhez, a szilikongyanta és 

szol-szilikát termékekhez 
 

Tulajdonságok -      vízbázisú,  

- tapadás elősegítése 
- egyenletes, csepegésmentes anyagfelhordás a gél-technológiának 

köszönhetően, fej feletti munkavégzés esetén is ideális 
- alacsony károsanyag kibocsájtás 
- oldó-, és lágyítószermentes 
- szívóképesség szabályozás és alapfelület erősítés 
- szilikonerősítés a fokozott vízállóság érdekében 

 
 

Megjegyzések -      védje az érzékeny felületeket (pl.: üveg, márvány, festett felületek)  

 

Műszaki adatok 

 

  

 Tulajdonság  Szabvány/  Érték/egység Megjegyzés 

     vizsgálati előírás 
 

Sűrűség   EN ISO 2811  1,00 g/cm3  
  

 Páraáteresztés  EN ISO 7783  < 0,05m  V1 magas 

 

 A jellemzőkben megadott értékek átlagértékek, vagy nagyságrendi értékek. Termékek 
előállításánál a természetes alapanyagok felhasználása eltérést eredményezhet a 
deklarált értékekben, melyek nem befolyásolják a termék alkalmasságát. 

 

Alapfelület 
 

Követelmények Az alapfelületnek szilárdnak, egyenletesnek, száraznak és teherbírónak, 
valamint zsír- és pormentesnek kell lennie, valamint leválasztóolaj és 
sókivirágzás mentességet biztosítani kell, ennek megfelelően kell 
előkészíteni.  
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Aljzat előkészítés Ellenőrizze a meglévő alapfelületek teherbírását és hordképességét. A nem 
hordképes bevonatokat távolítsa el a felületről. A málló, régi festékrétegeket 
mechanikusan el kell távolítani, vagy alkalmazhatóak felületnek megfelelő 
festékeltávolítók is. 

 Az alapanyag alkáli (lúgos). Tegyen megfelelő óvintézkedéseket a 
csatlakozófelületek megvédésére az alapozó permetködével és kifröccsenése 
ellen. 

 

Alkalmazás 
 

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb alapfelület és levegőhőmérséklet: +5 °C 

 Legmagasabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +30 °C 
 

Anyagszükséglet Az anyag keverés után felhasználásra kész. Általános szabály, hogy az 
anyagot alapvetően nem hígítjuk. Amennyiben feltétlenül szükséges, úgy 10% 
víz hígítás lehetséges. 

 Megjegyzés: 

 A víz hozzáadása csökkenti a gél viszkozitását. 
 

Anyagszükséglet Alkalmazási mód   körülbelüli anyagszükséglet 
 

 rétegenként, nem szívóképes alapokkal  0,10 – 0,20 l/m2 
 

 rétegenként, szívóképes alapokkal   0,20 – 0,30 l/m2 
 

 rétegenként, erősen szívóképes alapokkal  0,30 – 0,60 l/m2 
 

 Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a 
konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak 
irányértékek, a pontos anyagszükségletet az adott épületen, építményen kell 
meghatározni. 

 

Felhordás hengerrel, ecsettel, Airless szórással 

 
A terméket a StoFine Coat Roller hengerrel hordja fel, vagy Airless 
berendezéssel szórja fel. Szórásnál ügyeljen a megfelelő védőfelszerelés 
alkalmazására. 
 
Megjegyzés: 
száradás után a felüvegesedést el kell kerülni. Készítsen mintafelületet a 
pontos anyagszükséglet meghatározásához. 

 

Száradási, kikeményedési, A termék víz elpárolgásával fizikailag szárad. Az eltérő, magas páratartalom 
átdolgozási idő  és alacsony hőmérséklet a száradási időt meghosszabbíthatja. 

+20 °C levegő és alapfelület hőmérséklet, 65%-os relatív páratartalom esetén,  

 12 óra múlva átvonható.  
 

Megjegyzése, egyéb: A szórásos technikánál ügyeljen a védőfelszerelés alkalmazására. Ne keverje 
a terméket más alapozókkal, ezek gyengíthetik a termék tulajdonságait. 

 
 

Eszközök tisztítása Használat után azonnal vízzel lemosandó. 

 

 



Rev.-Nr.: 1 / DE /Sto SE & Co. KGaA./. 13.01.2021. / PROD4547 / StoPrim GT /Ford.: 24.02.2021.. 3 / 4 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatlap 
 

StoPrim Sol GT 
 

 

 

Szállítás 

 
Szín színtelen 
 

Csomagolás Vödör 

 

Tárolás 

 
Tárolási feltételek Szorosan lezárva, fagymentes helyen kell tárolni. A közvetlen napfénytől óvni 

kell.  
 

Tárolási időtartam A legjobb minőséget az eredeti csomagolásban a maximális élettartam 
lejártáig garantáljuk. Ez a csomagoláson szereplő kötegszámról olvasható le. 

  

 A gyártási tételszám értelmezése: 

 

 1.szám = az év utolsó számjegye, 2. + 3. szám = naptári hét, Példa: 
1450013223, a 2021. 45 naptári hétig őrzi meg minőségét. 

 

Jelölés 

 

Termékcsoport Alapozók 
 

Összetétel VdL irányelvek szerinti festék 

 polimer diszperzió 

 szervetlen kötőanyag 

 fehér pigmentek 

 víz 

 sűrítő anyagok 

 hidrofóbizáló szerek 

 habzásgátló szerek 

 nedvesítő szerek 

 tartósító szer  BIT/ZPT bázissal 

 tartósító szer  CIT/MIT 3:1 

  

GISCODE BSW20  
 

Biztonság A biztonsági adatlap előírásait be kell tartani.  

 A biztonsági előírások és utasítások a használatra kész, feldolgozatlan 
állapotú anyagra vonatkoznak. 

  

EUH210 Biztonsági adatlap elérhető a honlapon. (www.sto.hu) 

 

EUH208 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ont, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 247-
500-7] és 2-metil-2H-izotiazol- 3-on [EK-szám: 220-239-6] (3: 1), 2-metil-2H-
izotiazol-3-on tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

 

 Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembe kerülést. 

 A fentiek konzerválószerek. 

http://www.sto.hu/
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Különleges tudnivalók 

 
    Az ebben a műszaki ismertetőben tálalható információk, ill. adatok a szokásos 

felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására 
szolgálnak és a Sto ismeretein és tapasztalatain 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 interneten 
elérhető. 

 

 

 

   Gyártó: Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1 

D - 79780 Stühlingen 
Telefon: 07744 57-0 
Telefax:07744-57 -2178 
infoservice@sto.com  
www.sto.de 
 

   Kizárólagos magyarországi importőr: 

Sto Építőanyag Kft. H-2330 
Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 17. 
Telefon: +36 24 510210 
Telefax: +36 24 510216 
info.hu@sto.com  
www.sto.hu 

mailto:infoservice@sto.com
http://www.sto.de/

