
Műszaki ismertető
StoFlexyl

Szerves kötésű javítóhabarcs
lábazatok és földdel érintkező részek szigetelésére

Jellemzés

Alkalmazási terület • kültéri felhasználásra
• alkalmazható alapozóként, ragasztóhabarcsként, javítóhabarcsként, 

ágyazóhabarcsként, előkészítő bevonatként és szigetelőhabarcsként
• ragasztóként Sto-Sockelplatten lapok ragasztására a lábazaton és a földdel 

érintkező épületrészeken 
• ágyazóhabarcsként a csapóeső tartományban és a földdel érintkező épületrészeken
• nedvesség elleni védőfestékként a fedővakolat átfestésére a csapóesőnek kitett és 

a földdel érintkező épületrészeken
__________________________________________________________________________________________________

Tulajdonságok • nedvesség elleni védelem a földdel érintkező épületrészeken
• jól tapad bitumen aljzatokon
• sokoldalúan alkalmazható
• falazatszigetelésre nem alkalmas

__________________________________________________________________________________________________

Jellemzők/megjegyzések • késleltető és megelőző hatású filmkonzerválással alga- és/vagy gombafertőzés
 ellen
• a termék a fokozott szilárdság és repedésáthidaló képesség érdekében

egészséget nem veszélyeztető szálakkal erősített
Műszaki adatok

Jellemző
Szabvány / 
vizsgálati előírás

Érték / egység Megjegyzés

Sűrűség MSZ EN ISO 2811 1,1 - 1,3 g/cm³

w vízáteresztési tényező MSZ EN 1062-3 < 0,05 kg/(m2*h0,5)

μ páradiffúziós ellenállási szám MSZ EN ISO 7783-2 5.700 középérték

Tűzállóság (osztály) MSZ EN 13501-1 B-s1, d0
nehezen 
éghető

Szemnagyság MSZ EN 1062-1 < 500 μm S3 durva

Vízbehatolási mélység nyomás 
hatására (72 óra, 5 bar) 1

MSZ EN 12390-8 0 mm
Követelmény:

<= 5 mm

 1 StoFlexyl és Flexyl Cement (vagy portlandcement) 1:1 tömegarányú keverékével vizsgálva

A jellemzők megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes 
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély 
mértékben eltérhet anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná.

Alkalmazástechnika

Aljzat Az aljzattal szemben támasztott követelmények:
Az alapfelület száraz, tiszta, hordképes, valamint minden elválasztó jellegű 
szennyezéstől mentes legyen. A nedvesség, ill. a nem teljesen megkötött aljzatok 
hibákat, pl. hólyagosodást, repedéseket okozhatnak a vakolatban.
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0.2 szemnagyság alatti fedővakolatoknál az aljzat egyenetlenségeit a tervezett 
finomabb felületi kivitelhez kell igazítani, szükség esetén ki kell egyenlíteni.

 
Aljzatelőkészítés: a nem hordképes régi bevonatokat el kell távolítani. Szükség 
esetén az alapfelületet meg kell tisztítani.

__________________________________________________________________________________________________

Kivitelezési hőmérséklet Feldolgozási és aljzathőmérséklet alsó határa:  + 5°C
Feldolgozási és aljzathőmérséklet felső határa: +30°C

__________________________________________________________________________________________________

Keverési arány StoFlexyl/StoFlexyl Cement vagy CEM I v. II A/LL v. B/LL cement = 1,0 : 1,0 súlyrész
__________________________________________________________________________________________________

Anyagelőkészítés A cementet hozzáadjuk a StoFlexylhez a fenti keverési arányban és keverőgéppel 
homogénre keverjük. Víz hozzáadásával beállítjuk a kívánt konzisztenciát.

Anyagszükséglet Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb.

Szigetelés 3,90 kg/m²

Ragasztás 2,00 kg/m²

Alapozás és nedvesség elleni 
védőmázolás

0,50 kg/m²

Ágyazás 1,30 kg/m²

Az  anyagszükséglet  függ  többek  között  a  felhordás  módjától,  az  aljzattól  és  a
konzisztenciától. A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Az anyagszükséglet
pontos értékét adott esetben a bevonandó épületrészen kell meghatározni.
(Az adatok cement nélkül  értendők, cement hozzáadásával  kétszeres értékkel  kell
számolni.)

__________________________________________________________________________________________________

Felhordás kézi

Szigetelőhabarcsként:
Az alapozásra (tapadóalap) gletteljük. A minimális anyagszükségletet / minimális 
vastagságot (3 mm) be kell tartani.

Ragasztóként:
15 x 15 mm fogazású simítóval felhordjuk a szigetelőlemezre (legfeljebb méterenként 
1 cm-es egyenetlenségig).

Alapozóként és nedvesség elleni védőmázolásként:
Kb. 10% vízzel hígítva kefével hordjuk fel.

Ágyazóhabarcsként:
Rozsdamentes simítóval hordjuk fel a felületre, majd beágyazzuk a Sto-
Glasfasergewebe üvegszövetet és a felületet készre simítjuk.

__________________________________________________________________________________________________
Kötés, száradás, átvonhatóság A száradási idő a hőmérséklettől, a széltől és a relatív páratartalomtól függ.

Kedvezőtlen időjárás esetén a megmunkálás alatt álló vagy frissen elkészült 
homlokzat-felületet megfelelő védelemmel kell ellátni (pl. eső elleni védelem).

+20 °C levegő- és aljzathőmérsékletnél, 65% relatív páratartalom mellett kb. 24 óra 
múlva vonható át.

__________________________________________________________________________________________________
Munkaeszközök tisztítása Használat után azonnal, vízzel.

Szállítás
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Szín cementszürke (cementtel) / fehér (StoFlexyl Cement-tel)
nyers Flexyl habarcs: világosszürke

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Egyéb megjegyzés További kivitelezési tudnivalók a hőszegetelő rendszerek alkalmazási leírásaiban.
__________________________________________________________________________________________________

Kiszerelés Vödör

Raktározás

Tárolási előírások Jól lezárva, fagymentes helyen kell tárolni. A melegtől és a közvetlen napsütéstől óvni
kell.

__________________________________________________________________________________________________

Tárolási szavatossági idő Minőségét eredeti csomagolásban megőrzi a tárolási szavatossági idő végéig.
Ezt a csomagoláson (címkén) található gyártási tételszám (Chargen-Nr.) tartalmazza.

A gyártási tételszám magyarázata:
1. számjegy = a lejárati évszám utolsó számjegye; 2. + 3. számjegy = naptári hét
Példa: 1450013223 - tárolhatóság: 2011. év, a 45. naptári hét végéig

Szakvélemények / engedélyek

Z-33.41-116 StoTherm Classic / Vario, ragasztva, tömör falazaton:
Általános Építésfelügyeleti Engedély

Z-33.41-116 StoTherm Classic /S1/L/MW / Vario /Mineral/Mineral L, 
ragasztva-dübelezve: Általános Építésfelügyeleti Engedély

Z-33.41-116 StoTherm Classic / Vario / Classic® L / Mineral L, fa 
szerkezetre ragasztva: Általános Építésfelügyeleti Engedély

220011446-
15-1 és -2 sz. 
vizsgálati bizonyítvány

StoFlexyl/portlandcement (-1), ill. Flexyl Cement (-2) keverék
bevonatok vízbehatolási mélység vizsgálata DIN EN 12390-
8 szabvány szerint

105 35965/8 sz. 
vizsgálati jelentés

Ablak - épülettest tömítési rendszer csapóeső elleni 
tömörsége
A csapóeső elleni tömörség vizsgálata

Megjelölés

Termékcsoport Javítóhabarcs
__________________________________________________________________________________________________

Összetétel A VdL építési festékanyag irányelv szerint, polimerdiszperzió, kvarc, kalciumkarbonát,
víz, glikoléter, additívok, konzerválószerek

__________________________________________________________________________________________________

GIS-KÓD M-DF02 diszperziós festékek
__________________________________________________________________________________________________

Biztonság A biztonsági adatlap a www.sto.hu honlapon található, ill. első beszerzésnél átadjuk.
Kérjük, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktározásával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatásokat.

Rev.-Nr.: 4 / DE /  11.03.2016 / StoFlexyl 3/4



Műszaki ismertető
StoFlexyl

Különleges tudnivalók

A közölt információk és adatok a szokásos alkalmazási célokra, ill. a szokásos
felhasználási módra való alkalmasság biztosítására szolgálnak.
A termék olyan célokra, melyek ezen műszaki adatlapban nem kerülnek egyértelműen
megemlítésre, kizárólag a Sto-val előzetesen egyeztetettek alapján alkalmazható.
Új műszaki ismertető megjelenésével minden korábbi műszaki ismertető érvényét 
veszti. A mindenkori legújabb változat hozzáférhető a www.sto.hu honlapon
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