
 

 

 

Műszaki ismertető StoCretec 2003 165 
 
StoCryl BF 100  
Padlófesték 
  

Jellemzés  

Külső megjelenés Színek a StoColor System szerint 

Rendeltetés Öregedés-, UV- és fényálló 
Felhasználásra kész 

Feldolgozás Egyszerű feldolgozás 
Airless eljárással szórható 

Alkalmazási terület  

 

Kültéri és beltéri padlófelületek 
Színes bevonat ásványi aljzatokra, pl. betonra  
Cementesztrich és anhidrit-esztrich 
Kis terhelésű, járható felületek, pl. pincepadlók és-lépcsők; hobbihelyiségek; terasz- és balkon-
padlók. Beltérben StoCryl GL-lel, kültérben StoCryl BF 100-zal kell alapozni.  
Bevonatkészítés EL fűtőolaj-, dízelolaj-, transzformátorolaj-, nem használt motor- és hajtómű-
olaj-felfogó kádakhoz és helyiségekhez. 
Gépjárművek által igénybevett felületeken nem alkalmazható (lágyító-vándorlás) 

Műszaki adatok  

Termékcsoport Padlófesték 

Jellemző Szabvány/vizsgálati előírás Érték Egység 
Sűrűség DIN 53 217 1,2 g/cm3 1) 
Nem illó rész (szilárdtest-tartalom) VIQP 033/VILS 001(Sto belső v.) 57 M-% 
pH érték VIQP 011 (Sto belső v.) 8-9 - 
Világosság DIN 53 778 94 % 
Fehérségi fok CIE 78 % 
Fény DIN EN 1062-1 16 2) - 
Fedőképesség DIN 53 778 95 % 

Jellemző adatok 

1) g/cm3 = kg/l 
2) 60 °-nál félmatt 
A mutatószámok megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes nyers-
anyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély mértékben eltérhet 
anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná. 

Feldolgozási tudnivalók  

Aljzat A betonaljzat 
- laza, málló részektől (pl. csökkent szilárdságú, lerepedő élektől is), könnyen leváló rétegek-

től (pl. cementhártya) mentes legyen, és nem morzsolódhat vagy porlódhat. 
- mentes legyen másfajta anyagoktól (gumimaradványok, nem megfelelő, régi bevonatok, 

leválasztó anyagok, olaj, növény, kivirágzások), 
- mentes legyen korróziót kiváltó és elősegítő anyagoktól. 

Az aljzat előkészítése A betonaljzattal szemben támasztott, fent leírt követelményeket szemcseszórással és az utána 
következő tisztítással biztosítjuk. A keletkezett víz- és pormaradványokat maradéktalanul el kell 
távolítani.  

Feldolgozási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +8 °C 
Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +40 °C 

Rétegfelépítés 1. Padlófelület - beltérben (szilárd, jól tapadó aljzat). 
1.1 Aljzatelőkészítés. 
1.2 Az előkészített felületek alapozása StoCryl BF 100-zal (20 térf.% vízzel hígítva). 
Anyagszükséglet: 150-200 ml/m². 
1.3 Hígítatlan StoCryl BF 100 réteg felhordása 1-2 munkamenetben.  
Anyagszükséglet: kb. 200-250 ml/m²/ felhordás. 
2. Padlófelület - beltérben (erősen nedvszívó aljzat). 
2.1 Aljzatelőkészítés. 
2.2 Az előkészített felületek alapozása StoCryl GW 200-zal. Anyagszükséglet: kb. 100-200 
ml/m². 
2.3 Hígítatlan StoCryl BF 100 réteg felhordása 1-2 munkamenetben.  
Anyagszükséglet: kb. 200-250 ml/m²/ felhordás. 

  
Műszaki kézikönyv. Kiadás 2003 február. A korábbi terméktájékoztatók ezennel érvényüket vesztik. Kérjük, használat előtt a www.stocretec.de vagy 
www.sto.hu címen győződjenek meg arról, hogy az Önök előtt lévő példány a legújabb kiadás-e. 
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Rétegfelépítés (folytatás) 3. Padlófelület – külső  
3.1 Aljazat-előkészítés 
3.2 Az előkészített felületek alapozása StoCryl GL-lel max. 1 : 1 arányban Sto terpentin-
helyettesítővel hígítva. Az alapozás nem maradhat fényes. 
átvonható: 
30 °C-on legkorábban 1 nap múlva 
20 °C-on legkorábban 2 nap múlva 
10 °C-on legkorábban 3 nap múlva 
Anyagszükséglet: 200-1000 ml/m² 
3.3 Hígítatlan StoCryl BF 100 réteg felhordása 1-2 munkamenetben.  
Anyagszükséglet: kb. 200-250 ml/m²/ felhordás 
4. Rétegfelépítés szövetbetéttel a repedés-áthidalás megerősítésére 
4.1 Aljzatelőkészítés 
4.2 Az alapozást lásd fent, a rétegtől és az aljzattól függően. 
4.3 A StoCryl BF 100-at kb. 400-500 ml/m² mennyiségben felhordjuk, és a StoDivers RF szöve-
tet belefektetjük. Az illesztéseket kb. 5 cm-rel át kell lapolni. Ezután 400-500 ml/m² StoCryl BF 
100 –zal átspatulyázzuk. 
4.4 Záróbevonat hígítatlan StoCryl BF 100-zal. 
Anyagszükséglet: 150-200 ml/m². 
Rétegfelépítés EL fűtőolaj-, dízelolaj-, transzformátorolaj-, nem használt motor- és hajtóműolaj-
felfogó kádakhoz és helyiségekhez: 
- Beltérben 
1. Aljzatelőkészítés 
2. Alapozás (lásd 1.2). 
3. Fedőréteg 250 ml/m²-el, hígítatlanul. 
4. Fedőréteg 250 ml/m²-el, hígítatlanul. 
(színváltásban, pl. szürke - piros -szürke) 
- Kültérben (tartós vízterhelés esetén nem!!!) 
1. Aljzatelőkészítés 
2. Alapozás (lásd 2.2). 
3. Hígítatlan StoCryl BF 100 réteg felhordása 3 munkamenetben. (színváltásban, pl. szürke - 
piros -szürke) 
Felhordás: 250 ml/m² munkamenetenként. 

Az anyag előkészítése Felhasználásra kész 

Feldolgozás A StoCryl BF 100 felhasználásra készen kerül szállításra. 
A StoCryl BF 100 alapos felkeverése után csak az alapozófestéket kell vízzel hígítani, fedőfes-
téshez az anyagot hígítatlanul kell felhasználni. 
A relatív páratartalom nem lehet nagyobb 90%-nál. 
A felhordás történhet hosszúsörtéjű ecsettel, kefével, festékhengerrel, báránybőr hengerrel vagy 
szórással történhet. 
A StoCryl BF 100-at felhordása után két napig óvni kell a nedvességtől (esőtől). 
Airless készülékkel szórható, fúvókaméret: 0,53 mm (diszperziós fúvóka). 

A munkaeszközök tisztítása Használat után minden munkaeszközt vízzel azonnal meg kell tisztítani. A háztartásban haszná-
latos tisztítószerek megkönnyítik a tisztítást. Munkamegszakítás esetén az ecsetet vagy a hen-
gert a festékbe kell meríteni. 

Raktározás  

Raktározási feltételek Fagymentes helyen kell tárolni. 

Raktározási idő Minőségét az eredeti edényben megőrzi… (lásd a csomagoláson) 

Különleges tudnivalók  

Biztonság A termék kezeléséről, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG bizton-
sági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára elérhető. 

GIS kód M-GP01 

Felülvizsgálat száma StoCryl BF 100/DE/DE/007 

Érvényesség 2002. 10. 11. 
 


