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Műszaki adatlap 
 

StoSilent Profile Tape 
 

 

 

  

Öntapadó speciális ragasztószalag 

CD profilokhoz, StoSilent rendszerekhez 

 

 

 

 

Jellemzők 
 

Alkalmazás -      beltérben 

- függesztett álmennyezeti rendszerekhez és előtétfalakhoz a StoSilent 
Distance rendszerkben 

- a légmentes szereléshez az akusztikai tábla és a hátszerkezet között 
- a rögzítési pontok légmentes zárására  

 

Tulajdonságok -      öntapadó 

- nagy rugalmasság 
- összetétel: elasztromer réteg rendszergumi alapon, öntapadó 

kasírozással 
  

Megjelenés -      hossz: 25m 

- 60mm x 0,5mm 

 

Műszaki adatok 

 

 Tulajdonság  Szabvány/ Érték/egység Megjegyzés 

    vizsgálati előírás 
 

 Tűzvédelmi osztály  EN 13501-1 E 

 

 Hőmérséklet állóság   -40 °C – 130 °C 
 

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

 

Alapfelület 
 

Követelmények Az alapfelületnek szilárdnak, egyenletesnek, száraznak és teherbírónak, 
festékrétegektől mentesnek, valamint zsír- és pormentesnek kell lennie.  

  

Alkalmazás 
 

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb alapfelület és levegőhőmérséklet: +12 °C, 70% relatív 
páratartalom esetén. 

 

Anyagszükséglet Alkalmazási mód   körülbelüli anyagszükséglet 
 

 záró bevonatként   2,5 m/m2 

 

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

 

Rétegfelépítés Alapfelület: 

 Az EN 13964 szerinti fém hátszerkezet, nóniusz függesztéssel, a CD 
profilokra ragasztott StoSilent Profile Tape szalaggal 

 

 

Kivitelezés Ragassza a fém hátszerkezet akusztikai lapot fogadó profiljára. Az öntapadó 
szalagot a profil teljes hosszán ragassza fel, folytonosan, buborékok nélkül. 
Toldásnál használja a kettős vágás metodikáját.  

 

 A szalag vágókéssel (snitzer) vágható. 
 

Eszközök tisztítása Használat után tisztítsa meg a vágókést. 
 

 

Ajánlások, egyéb megjegyzések Az általános Sto alkalmazástechnikai előírásokat a StoSilent akusztikai 
rendszerek tekintetében be kell tartani. 

  

 Az alkalmazástechnikai útmutatók a Sto Építőanyag Kft.-nél szerezhetőek be.  

  

 Megjegyzés az akusztikai rendszerek lezárására, csatlakozási pontok 
kialakítására: 

 Annak érdekében, hogy az akusztikai álmennyezet, vagy falburkolati rendszer 
nyomáskiegyenlített legyen, megfelelő méretű nyílásokat, vagy árnyékfugás 
csatlakozásokat kell kialakítani.  

 A nyílások mérete az alkalmazott álmennyezet területének minimum 0,8%-a 
kell legyen. 

 Ezeket a nyílásokat általánosan a falcsatlakozásnál, 2 cm széles 
árnyékfugával javasolt kialakítani. 

 

 Az épület dilatációkat a szerkezeten is követni kell. 

  

Szállítás 

 
Szín fekete 
 

Csomagolás tekercs, karton 

 

Tárolás 

 
Tárolási feltételek Száraz, fagymentes raktárban, +5 °C - 25°C között. 
 

 

Jelölés 

 

Termékcsoport Akusztikai kiegészítő 
 

Biztonság A termék késztermék. A 1907/2006 EK rendelet (REACH) II. melléklete 
értelmében nem szükséges biztonsági adatlap létrehozása. 
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Különleges tudnivalók 

 
    Az ebben a műszaki ismertetőben talalható informaciók, 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 alkalamzás 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/

