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Alaptisztító EP/PUR padlóbevonatokhoz 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Jellemzés 

Alkalmazási terület  beltérben 

 kültérben 

Tulajdonságok  eltávolítja a régi ápolószer-rétegeket 

 gyors 

 alapos 

 nincs szükség utólagos öblítésre 

 vizes bázisú 

 jó tapadást biztosít az utána következő StoDivers P 105, StoDivers P 110, 
StoDivers P 120 ápolószernek 

 alkalmas a StoCretec padlóbevonatokat borító régi polimer- és viaszrétegek 
eltávolítására 

 alkalmas a StoCretec padlóbevonatokat és balkonbevonatokat borító 
szennyeződések eltávolítására 

 

Műszaki adatok 

 
 
 

Jellemző 
Szabvány/vizsgálati 
előírás 

Érték/egység Megjegyzés 

 Sűrűség EN ISO 2811-2 1,0 g/cm³  
 pH érték  13,0 - 14,0  
 Viszkozitás (23°C-on) EN ISO 3219 > 5 mPa.s  
 

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. 

Kivitelezés 

Kivitelezési hőmérséklet Alapfelület és levegő hőmérséklet: 

Hőmérséklet alsó határa: +8°C  

Hőmérséklet felső határa: +30°C  

 

Kivitelezési hőmérséklet: 

Hőmérséklet alsó határa: +8°C  

Hőmérséklet felső határa: +30°C 
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Feldolgozhatósági idő A szennyezettség mértékétől függ 

Keverési arány StoDivers GR : víz 

1 : 4 - 1 : 8 tömegrész 

Rétegfelépítés Aljzat tisztítása: StoDivers GR 

Alkalmazás kereskedelmben kapható takarító berendezések 

 

Tudnivaló: 

- StoPox WL-en, ill. StoPox WB-n történő alkalmazásnál előzőleg ellenőrizni kell 
a színtartást/összeférhetőséget 

- a színtartást/összeférhetőséget különösen speciális színek esetén ellenőrizni 
kell 

- a termék nem alkalmazható akrilátbázisú bevonatokon és zárórétegeken 

- StoDivers P 105 és StoDivers P120 felhordása: a vonatkozó műszaki 
adatlapban foglaltak szerint. 

 

Aljzat előkészítése. 

- StoDivers GR 

- Az oldatot egyenletesen el kell oszlatni a padlón. Munkaeszköz: felmosó 

- Hagyni kell hatni a terméket 5-10 percig. 

- Át kell dörzsölni a padlót. Eszközök: egytárcsás gép, pad 

- A padlónak kielégítően meg kell száradnia. 

Tudnivaló: 

Távolítsa el a maradványokat a felmosóval. 

Nem szükséges utána tiszta vízzel leöblíteni. 

Utólagos bevonathoz vagy fedőbevonathoz semlegesítse a padlót tiszta vízzel. 

A munkaeszközök tisztítása Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel. 

Megjegyzések, javaslatok, 
speciális tudnivalók, 
egyebek 

1. Vegye figyelembe az általános alkalmazási irányelveket: 

- lásd www.sto.hu, Műgyanta termékek 

- lásd Műszaki Ismertetők 

2. Vegye figyelembe a kivitelezési utasításokat. 

 
Szállítás 

Csomagolás kartondoboz 

 Cikkszám Megnevezés Kiszerelés 

 00528-004 StoDivers GR (= 2 x 5 
Liter kanna) 

1 db kartondoboz 
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Raktározás 

Raktározási körülmények Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen. 

Raktározási idő A bontatlan eredeti csomagolásban a legjobb minőség garantálható a lejárati 
időig. A gyártási tételszám első számjegye az év utolsó számjegye. A második 
és a harmadik számjegy a naptári hetet jelzi. 

Példa: 2450013223 - legkésőbb a 2022. év 45. naptári hét vége. 

Lásd a termék csomagolását 
 

Jelölés 

Termékcsoport Tisztítószer 

GIS-KÓD GG90 

Biztonság A hatályos EK-rendelet értelmében a termék jelölésköteles. Első vásárláskor 
EK-biztonsági adatlapot adunk. 

Kérjük, tartsa be a termék kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával 
kapcsolatos tájékoztatást. 

 
Különleges tudnivalók 

 A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, illetve adatok a szokásos 
felhasználási cél, illetve az arra való alkalmasság biztosítását szolgálják meglévő 
tapasztalataink és ismereteink alapján. Nem mentesítik azokban a felhasználót 
az alkalmasság és a felhasználás saját felelősségre történő vizsgálata alól. 
A jelen műszaki adatlapban nem megnevezett felhasználás csak egyeztetés 
alapján megengedett. Jóváhagyás hiányában a felhasználás saját felelősségre 
történik. Ez a szabály különösen vonatkozik a más termékekkel történő együttes 
alkalmazásra. 
Új műszaki adatlap kiadása esetén minden addigi műszaki adatlap érvényét 
veszti. A mindenkori aktuális dokumentum megtalálható az interneten. 

 
 
 

 
Sto Építőanyag Kft. 
H - 2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos u. 17. 
 
Tel.: +36 24 510 210 
Fax: +36 24 510 216 
E-mail: info.hu@sto.com 
Weblap: www.sto.hu
 


