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StoCryl HP  
Hidrofobizáló, folyékony 
  

Jellemzés  
Rendeltetés Jó behatolás tömör aljzatokba is 

A vízfelvétel drasztikus csökkentése 
A vízben oldott káros anyagok felvételének csökkentése 

Feldolgozás Egyszerű feldolgozás 

Alkalmazási terület  

 
Csak kültéri felhasználás 
Ásványi aljzatok 
Ásványi felületek impregnálására alkalmas 
Járható vagy gépjárművek által igénybevett felületeken nem alkalmazható. 

Műszaki adatok  

Termékcsoport Hidrofobizáló 

Jellemző Szabványvizsgálati előírás Érték Egység 
Sűrűség DIN 53-213-2 0,8 g/cm3 1) 

Jellemző adatok 

1) g/cm3 = kg/l 
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. 

Szakvélemények/szabványok 
/engedélyező határozatok 

P1866/99-16 vizsgálati bizonyítvány Általános építésfelügyeleti vizsgálati bizonyítvány 

Feldolgozási tudnivalók  

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

(pl. cementhártya) mentes legyen, és nem morzsolódhat vagy porlódhat. 
- mentes legyen másfajta anyagoktól, így pl. nem megfelelő régi bevonatoktól, leválasztó anya-

goktól, növényektől, kivirágzásoktól, 
- mentes legyen korróziót kiváltó vagy elősegítő anyagoktól. 

Az aljzat előkészítése A betonaljzattal szemben támasztott, fent leírt követelményeket szemcseszórással, majd tisztí-
tással biztosítjuk. A keletkezett víz- és pormaradványokat maradéktalanul el kell távolítani.  

Feldolgozási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +8 °C 
Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C 

Rétegfelépítés A StoCryl HP-t hígítatlanul vagy hígítva (Sto terpentinhelyettesítővel 1:1 arányig, az aljzat szívó-
képességétől függően) kell felhordani az aljzatra. 
Kétszeri felhordás esetén a második réteget a még nedves első rétegre kell felvinni. 
(A 2. réteget hígítatlanul.) 

Anyagelőkészítés Felhasználásra kész 

Cikk Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb. Anyagszükséglet 

1731 rétegenként, az aljzattól függően 0,25-0,50 l/m2 

Feldolgozás Terítőkefével vagy permetező készülékkel (pl. kerti permetezővel) hordjuk fel. 
Nem vonható át záróbevonatokkal. 

A munkaeszközök tisztítása Használat után azonnal meg kell tisztítani Sto terpentinhelyettesítővel. 

Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz és fagymentes helyen kell tárolni. 

Raktározási idő Minőségét az eredeti edényben megőrzi… (lásd a csomagoláson) 
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StoCryl HP  
Hidrofobizáló, folyékony 
  

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 - 

Felülvizsgálat száma StoCryl HP/DE/DE/005 

Érvényesség 2002. 10. 11. 

  
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.


