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Vizes bázisú kötésgyorsító  

homlokzat festékekhez 

 

 

 

 

 

Jellemzők 
 

Alkalmazás -      kültérben 

- erősen ingadozó nappali-éjszakai hőmérséklet esetén rugalmas 
használattal 

- csak az alábbi homlokzatfestékekben alkalmazható: StoColor Silco, 
StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor 
Jumbosil, StoColor X-black, StoCryl V 200 

 

Tulajdonságok -      oldószermentes 

- meggyorsítja a Sto homlokzatfestékek száradását nedves, hideg időjárási 
körülmények között 

 

Megjelenés -      0,45 l / flakon 

 

Alapfelület 
 

Követelmények Vegye figyelembe a homlokzatfesték követelményeit. 
  

Aljzat előkészítés Vegye figyelembe a homlokzatfesték követelményeit. 

 

Alkalmazás 
 

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb alapfelület és levegőhőmérséklet: +1 °C 

 Legmagasabb alapfelület és levegőhőmérséklet: +20 °C 
 

Anyag előkészítése Megjegyzések: 

 Az anyagnak ammónia szaga van, gondoskodjon megfelelő szellőzésről az 
alkalmazási területen. Viseljen védőszemüveget. A StoAdditiv QS-t ne keverje 
kézzel, mindig használjon kézi keverőgépet.  

 Jegyezze fel a bekeverés dátumát. A StoAdditiv QS-sel kevert 
homlokzati festéket 6 héten belül használja fel. 

 

 Csak az alábbi homlokzati festékekben alkalmazható: 

- StoColor Silco 
- StoColor Silco G 
- StoColor Silco Fill 
- StoColor Jumbosil 
- StoColor Maxicryl 
- StoColor X-black 
- StoCryl V 200 
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Adagolás: 

- 5l-es festék kiszerelésnél: 150ml (1/3 flakon) StoAdditiv QS 
- 10l-es festék kiszerelésnél: 300ml (2/3 flakon) StoAdditiv QS 
- 15l-es festék kiszerelésnél: 450ml (1 flakon) StoAdditiv QS 
- 25kg-os kiszerelésnél: 450ml (1 flakon) StoAdditiv QS 

 

 Az anyag előkészítése: 

1. Ellenőrizze, hogy a StoAdditiv QS fedele szilárdan le legyen zárva. 
2. Rázza fel jól a terméket. 
3. Adja hozzá a terméket a homlokzati festékhez. 
4. Azonnal keverje össze kézi keverőgéppel. 
5. A keverést legalább 1 percig folytassa, amíg homogén keveréket nem 

kap. 
6. Keverjen vizet a termékhez szükség esetén, amíg el nem éri a 

feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát, maximum a festék vödrön 
piktogrammal jelzett mennyiségi korlátig. 

  

 Színeltérések: adott felület festésénél alkalmazza teljes mértékben vagy a 
StoAdditiv QS-sel ellátott terméket, vagy az adalék mentes festéket. A 
színeltérések elkerülése végett egy felületen ne alkalmazza mindkét terméket. 

 
 

Eszközök tisztítása Használat után azonnal vízzel lemosandó. 

 

Szállítás 

 
Szín Sárgás 

 

Tárolás 

 
Tárolási feltételek Szorosan lezárva, fagymentes helyen kell tárolni. Védeni kell a hőtől és a 

közvetlen napfénytől. 
 

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: 
9450013223, a 2019. 45 naptári hétig őrzi meg minőségét. 

 

Jelölés 

 

Termékcsoport Száradás gyorsítók 
 

GISCODE   
 

Biztonság A biztonsági adatlap előírásait be kell tartani.  

 A terméket a vonatkozó EK előírásoknak megfelelően kell cimkézni. 

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

