
Mőszaki ismertetı 1. oldal  

 

StoCryl HG 200 
 
Hidrofobizáló zselé 
 

Jellemzés  

Rendeltetés A víz és a vízben oldott káros anyagok felvételének drasztikus csökkentése. 

Nagy védıhatás fagy- és olvasztósó-igénybevétel esetén 

Nagyon nagy behatolási mélység 

Nagyon csekély illékonyság 

Feldolgozás Géppel 

Alkalmazási terület  

 

Csak kültérben. 

Közvetlenül az elıkészített beton és vasbeton felületre. 

Járható vagy jármővel igénybe vehetı felületekre nem alkalmas. 

Mőszaki adatok  

Ismérv Szabvány/vizsgálati el ıírás Érték Egység 

Sőrőség (keverék, 23 °C) DIN EN ISO 2811-2 0,9 g/ml 

Szilán hatóanyag  90 % 

Ismertet ı adatok 

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

Feldolgozási tudnivalók  

Aljzat Az aljzattal szemben támasztott követelmények: 
 
Az aljzat szilárd és mentes legyen leválasztó, hasonló vagy idegen anyagoktól, valamint a 
korróziót elısegítı alkotórészektıl (pl. kloridok). A nem megfelelı szilárdságú rétegeket és 
szennyezıdéseket el kell távolítani. 
 
Száraz a 2001-10 Helyreállítási irányelvek definíciója szerint, de a betonminıségtıl függıen. A 
maradéknedvesség C 30/37 (B 35) betonminıségig max. 4 tömeg%, C 35/45 (B 45) beton 
esetén max. 3 tömeg% lehet, CM-készülékkel mérve. 
 
Esı utáni várakozási idı kb. 24 óra. 
 
Az impregnálandó betonfelületeknek legalább 28 naposnak kell lenniük. 

- 
Az aljzat elıkészítése: 
Amennyiben az aljzat elıkészítése szükséges, ajánlatos a kefével vagy nagy nyomású vízzel 
történı tisztítás. Utóbbi esetén ügyelni kell rá, hogy tisztítás után biztosítható legyen a 
betonfelület kielégítı száradási ideje (kb. 2 nap) 

Feldolgozási h ımérséklet Feldolgozási hımérséklet alsó határa: + 5 °C 

Feldolgozási hımérséklet felsı határa: + 30 °C 

Relatív páratartalom < 85% 

Rétegfelépítés 1. Aljzat-elıkészítés 

2. Hidrofobizálás StoCryl HG 200-zal 

Keverési eljárás Felhasználásra kész, elıtte jól fel kell keverni. 

Feldolgozás 1. Aljzat-elıkészítés 
 
2. Hidrofobizálás 
 
A StoCryl HG 200-at hígítatlanul airless eljárással kell a kívánt vastagságban felhordani a 
betonfelületre. 
A nyomást úgy kell beállítani, hogy a lehetı legcsekélyebb köd képzıdjék. 
 
A felhordás egy munkamenetben történik. 

 



 
Mőszaki ismertetı 2. oldal  
 

StoCryl HG 200 
 
Hidrofobizáló zselé 
 

 Anyagszükséglet: 0, 5-1,0 l/m2 
 
Óvintézkedések 
 
Felhordáskor ügyelni kell rá, hogy ne csapódjon le StoCryl HG 200 az útburkolatra, pl. a 
ködpermet révén. Már csekély anyagfilm is jelentısen csökkentheti a tapadást. Arra is vigyázni 
kell, hogy az elhaladó jármővekre se csapódjon ködpermet, mely a szélvédın akadályozza a 
kilátást. 
 
Egyéb tudnivalók: 
Felhordás után biztosítani kell, hogy a hidrofobizált felület még 24 órán át védve legyen a 
ráfröccsenı víztıl ill. a csapóesıtıl. 

A munkaeszközök tisztítása Használat után azonnal meg kell tisztítani StoDivers EV 100-zal. 

Szállítás  

Kiszerelés 20,0 literes fémhobokban cikkszám: 1806-004 

Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz és fagymentes helyen kell tárolni. 

Raktározási id ı Minıségét eredeti csomagolásban megırzi … (lásd a csomagoláson) 

Különleges tudnivalók  

Biztonság Ez a termék az érvényes EU irányelvek szerint megjelölésköteles. Az elsı beszerzésnél EG 
biztonsági adatlapot adunk. Kérjük, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktározásával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatásokat. 

Felülvizsgálat száma StoCryl HG 200/DE/DE/002 

Érvényesség 2005. 10. 20-tól 

 A termék olyan célokra, melyek ezen mőszaki adatlapban nem kerülnek egyértelmően 
megemlítésre, kizárólag a Sto Építıanyag Kft. -vel elızetesen egyeztetettek alapján 
alkalmazható. 

 Az információk ill. adatok a szokásos alkalmazási c élok ill. a szokásos felhasználásra 
való alkalmasság biztosítására szolgálnak.  
 

 



 


