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Tartósítószer mentes, tompamatt 

beltéri szilikát diszperziós festék,  

1. nedves dörzsállósággal 

1. fedőképességgel  

az EN 13300 szerint 

 

 

 

Jellemzők 
 

Alkalmazás -      beltérben 

- ásványi jellegű bevonatokhoz falon és mennyezeten 
- különösen érzékeny területekre, pl.: óvodák, kórházak stb. 
- penész gátló hatású, penésszel fertőzött területek magas minőségű 

felújítására 
- élelmiszeriparban használható, pl.: tejipar, sörfőzde, vágóhíd stb. 

 

Tulajdonságok -      tartósítószer mentes 

- penész gátló hatású 
- nagyon jó fedőképességű 
- alapfelület függvényében nem éghető felépítés 
- nagyon jó fedőképesség 
- szerves anyag tartalom < 5% 
- TÜV minősített 
- Öko tanúsítvánnyal rendelkezik 
- megfelel a legszigorúbb környezeti és egészségügyi előírásoknak 
- antimikrobális hatás és hatékonyság a JIS Z 2801:2012 szerint 
- ködképző anyagoktól mentes 

 

Megjelenés -      tompa matt az EN 13300 szerint 

 

Műszaki adatok 

 

 Tulajdonság  Szabvány/  Érték/egység Megjegyzés 

     vizsgálati előírás 
 

 Sűrűség   EN ISO 2811  1,45 – 1,55 

        g/cm
3 

 

 Nedves dörzsállóság  EN 13300  1. osztály 
 

 Fedőképesség  EN 13300  1. osztály 
 

 Egyenértékű légréteg  EN ISO 7783  <0,01 m  V1 magas 

  vastagság (sd)     
 

 Páradiffúziós ellenállási  EN ISO 7783  79  középérték 

 szám (µ)   
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  Tulajdonság  Szabvány/  Érték/egység Megjegyzés 

     vizsgálati előírás 
 

 Fényesség   EN 13300  Tompa matt 
 

 Kiadósság   EN 13300  7 m
2
/l 

 

 Maximális szemcseméret EN 13300  finom 
 

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

 

Alapfelület 
 

Követelmények Az alapfelületnek szilárdnak, egyenletesnek, száraznak és teherbírónak, 

valamint zsír- és pormentesnek és festékeltávolító szer mentesnek kell lennie. 
A nedves ill. nem megkötött alapfelületek károkat, pl. buborékképződést, 
repedést okozhatnak a később felvitt bevonatokban. 

  

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 aljzat előkészítésnek meg kell felelni az általános ismert szakmai 
szabályoknak. A bevonatok előkészítő munkáit mindig az adott körülményeket 
figyelembe véve kell meghatározni, mely a fogadófelület és a helyszín 
ismeretén alapul. 

 Az alapozók felhordásánál el kell kerülni az üvegesedést.  

  

 Normál és nedvszívó aljzatok: 

 Alapozás StoPrim Plex, vagy StoPrim GT alapozóval. A StoPrim Plex 
használatra kész alapozó, a felület szívóképességének függvényében max. 
30%-ig vízzel hígítható. 

  

 Gyengén nedvszívó alapok: 

 Alapozzon StoPrim Color, vagy StoPrim Sil Color termékkel. 

 

 Vízben oldódó kiváló összetevők (pl. lignin): 

 Alapozzon StoPrim Isol szigetelő alapozóval. A StoPrim Isol felhasználásra 
kész anyag, hígítani nem szabad. 

 

 Sérülésmentes kétkomponensű bevonatok (színesfém, műanyag): 

 Alapozzon StoAqua EP Acitv termékkel. 

 

 Penészes alapfelületek: 

 Kezelje a felületet Geiger STOP termékkel, vagy hidrogén-peroxid 10%-os 
vizes oldatával és alaposan mossa át a felületet vízzel.  

 A felületkezelésnél vegye figyelembe a vonatkozó szakmai ajánlásokat és 
irányelveket.  
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 Az akril tömítő anyagok átvonásakor repedések és/vagy elszíneződések 
léphetnek fel az akril tömítő vegyületek nagyobb rugalmassága miatt. A 
piacon előforduló rendkívül sokféle termék miatt az egyes esetekben a 
különféle tömítő anyagokkal történő alkalmazást tesztelni szükséges. 

 A felsorolt műszaki javaslatok nem mentesítik a kivitelezőt a helyszíni 
fogadófelület ellenőrzése és értékelése alól. 

 

Alkalmazás 
 

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb alapfelület és levegőhőmérséklet: +5 °C 

 
 

Keverési arány Köztes bevonatként használva: max. 5% vízzel hígítás 

 Záró bevonatként használva: max. 5% vízzel hígítás 

 

 Lehetőleg kevés vízzel be kell állítani a felhordási konzisztenciát. Felhordás 
előtt jól fel kell keverni az anyagot. Gépi felhordáshoz a hozzáadott vizet a 
mindenkori gépre/szivattyúra kell beállítani. Az intenzív színeknél általában 
kevesebb vízre van szükség az anyag konzisztenciájának optimalizálásához. 
Nagyon híg anyag esetén romlik a felhordhatóság és romlanak az anyag 
tulajdonságai (pl. fedőképesség, szín) is.  

 

Anyagszükséglet Alkalmazási mód   körülbelüli anyagszükséglet 
 

 rétegenként   0,12 - 0,14 l/m
2
 

 

 2 rétegenben   0,24 - 0,28 l/m
2
 

 

 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. 

 

Rétegfelépítés Alapozás: 

 Az aljzat típusától és állapotától függően szükség lehet erősítő, nedvszívás 
szabályozó alapozásra. 

 Megjegyzés: az alapozó hiánya befolyásolja a termék tulajdonságait és 
megjelenését.  

  

 Közbenső réteg: 

 StoColor Sil Premium 

 

 Záróbevonat: 

 StoColor Sil Premium 

  

 Az alapfelület színének függvényében, valamint a választott szín 
függvényében további rétegek is szükségesek lehetnek. 

 A műszaki adatok 2 rétegű bevonat tulajdonságain alapulnak. 
 

Felhordás hengerrel, ecsettel, Airless szórással 

 A törések, vállak elkerülése végett az egybefüggő felületeket egy 
munkafázisban kell elkészíteni. 
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 Airless szórás: 

 Dűzni:  0,018” – 0,026” 

 Nyomás: 150 – 180 bar 

 Fúvóka szöge: 50º 

 Hígítás:   kb. 5% vízzel 
  

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

átdolgozási idő 6 óra múlva átvonható. 

 Teljes száradás és kikeményedés 3-4 nap elteltével. 

 
Az eltérő, magas páratartalom és alacsony hőmérséklet a száradási időt 
meghosszabbíthatja. 

 
 

Megjegyzések Megjegyzés a száradással kapcsolatosan: 

 A gipszkarton lapok illesztésére használt gipsz alapú hézagoló glettek 
különösen nedvességre érzékenyek. A nedvesség érzékenység 
hólyagosodáshoz, vagy a glettanyag duzzadásához vezethetnek. Ezért a 
gyors száradás érdekében biztosítsa a megfelelő szellőzést és hőmérsékletet 
a helyiségben. 

 Kedvezőtlen fényviszonyok (súrlófény) javaslat: 

 Használja a StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, vagy StoColor Sil 
Comfort termékeket kedvezőtlen megvilágítású felületeken, surlófényes 
falakon és mennyezeteken. 

 
 

Eszközök tisztítása Használat után azonnal vízzel lemosandó. 

 

Szállítás 

 
Szín fehér, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL9010), STH02 (NCS S0500N), 

STH04 (RAL9016), StoColor System színeiben korlátozottan színezhető 

  

 Színezett változatok esetén kisebb mennyiségű tartósítószer juthat az 
alapanyagba a pigmentek révén. A tartósítószerek nélküli színezett termék 
egyedi rendelésre készíthető. 

 

 Töltőanyag-törés: 

 A bevonatréteg felületének mechanikai terhelésekor sötét, intenzív színek 
esetén az alkalmazott, természetes töltőanyagok miatt a terhelés helyén 
világosabban kirajzolódó színelváltozások következhetnek be. A termék 
minőségét és működését ez nem befolyásolja.  

 Ragyogó, erős tónusú színeknél, nagy igénybevétel esetén javasoljuk az 1. 
nedves dörzsállóságú selyemmatt, vagy selyem fényű és fényes termékek 
alkalmazását (StoColor Opticryl Satinmatt/Satin/Gloss). A fényesség növeli a 
felület tisztíthatóságát és nagy mechanikai ellenálló képességet nyújt nagy 
forgalmú helyiségekben. 

 

 Színpontosság:  

 Az eltérő tárgyi feltételek esetén végbemenő kémiai és/vagy fizikai kötési 
folyamatok miatt - különösen az alábbi esetekben - nem vállalhatunk 
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felelősséget a színek egyenletességéért és pontosságáért, valamint a 
foltmentességért:  

 a. egyenetlen nedvszívási viselkedésű alapfelület  

 b. váltakozó alapfelület-nedvesség  

 c. az alapfelület egyes részeiben jelentősen eltérő lúgosság / különböző 
alkotóelemek kiválása az alapfelületből  

  

 Színezett termék: 

 A felhordás előtt ellenőrizze a megrendelt anyag színét. Kisebb színbeli 
eltérések előfordulhatnak a korábbi szállításoktól. Csak ugyanazon Sarzs 
(gyártási szám) számú termékeket tartalmazó szállítmányokat használjon egy 
adott felületen. Az eltérő Sarzs számú termékeket a felhordás előtt össze kell 
keverni.  

 

 Megjegyzés:  

 A felületen utójavítások – tekintettel az általános építőipari tapasztalatra – 
elkerülhetetlenek. Kérjük a BFS 25. sz. tájékoztató figyelembe venni, még 
abban az esetben is, ha az átvonás az eredeti anyaggal történik. 

 
 

Színezhetőség Színezhető max. 1% StoTint Aqua-val.  
 

Csomagolás Vödör  

 

Tárolás 

 
Tárolási feltételek Szorosan lezárva, fagymentes helyen kell tárolni, védeni kell a közvetlen 

napsugárzástól és hőtől. 
 

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: 
0450013223, a 2020. 45 naptári hétig őrzi meg minőségét. 

 

Jelölés 

 

Termékcsoport Beltéri szilikát festék 
 

Összetétel natureplus® irányelvek szerinti festék 

 polimer diszperzió 

 titándioxid 

 szilikát töltőanyagok 

 ásványi töltőanyagok 

 víz 

 sűrítő anyagok 

 hidrofóbizáló szerek 

 stabilizátorok 

 habzásgátló szerek 
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 nedvesítő szerek 

 

GISCODE BSW40 
 

Biztonság A biztonsági adatlap előírásait be kell tartani.  

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

 Színezett változatok esetén kisebb mennyiségű tartósítószer juthat az 
alapanyagba a pigmentek révén. 

 

Engedélyek 
 

 TÜV-Nr. TM-07/161115-1 StoColor Sil Premium (káros anyag kibocsájtás, 
szennyezőanyag mentes, ellenőrzött gyártás) 

 

 TÜV – tanúsítvány StoColor Supermatt (Élelmiszeripari alkalmasság) 
 

 TÜV – tanúsítvány StoColor Supermatt (Antimikrobális hatás és 
hatások a JIS Z 2801:2012 szerint) 

 

 natureplus® - Zertifikat StoColor Supermatt környezet – egészség –  

 0612-046-10 funkció tanúsítvány 
 

 

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/

