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Kötésgyorsító EP anyagokhoz 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Jellemzés 

Alkalmazási terület  EP termékek, elsősorban az EP alapozók és EP habarcsgyanták kötési 
idejének csökkentésére 

Tulajdonságok  lerövidíti az EP termékek feldolgozási és kötési idejét 

 lerövidíti a kötési időt még alacsonyabb hőmérsékleten is (+ 8°C fölött) 

 

Külső megjelenés  transzparens, sárgás 

Sajátosságok/megjegyzések  növeli az EP termék sárgulási hajlamát 

 növeli az EP termék ridegségét 

 az alkalmazáshoz javasolt hőmérsékleti tartomány  +8 °C és +25 °C között 
 

Műszaki adatok 

 
 
 

Jellemző 
Szabvány/vizsgálati 
előírás 

Érték/egység Megjegyzés 

 Viszkozitás (23°C-on) EN ISO 3219 120 - 150 mPa.s  
 Sűrűség (23°C) EN ISO 2811 0,95 g/cm³ kb. 
 Szilárdanyag-tartalom  100 %  
 

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. 

 
Aljzat 

Követelmények Az aljzattal szemben támasztott követelmények: 

Az aljzat legyen száraz, teherbíró, és ne tartalmazzon elválasztható hatású, 
idegen anyagokat. A nem megfelelő szilárdságú laza, málló részeket, 
szennyeződéseket el kell távolítani.  

 

Száraznak minősül az aljzat a német felületvédelmi irányelv DAfStb 2001-10 
előírásai szerint, betonminőség függvényében.  

A maradék nedvességtartalom C30/37 betonminőségig max. 4 súly%, C35/45 
beton esetén max. 3 súly%, CM készülékkel mérve. 
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Az aljzat hőmérséklete +8°C-nál magasabb és 3 °C-kal a harmatpont fölött 
legyen. 

A tapadó-húzószilárdság átlagos értéke 1,5 N/mm²  

A legkisebb megengedett egyedi tapadó-húzószilárdsági érték 1,0 N/mm² 

Előkészületek Az aljzatot megfelelő mechanikai eljárással elő kell készíteni, lásd "Aljzat, 
Követelmények". 

Például: 

- acélgolyós szemcseszórás 

- marás, kiegészítő szemcseszórás 

 

Kivitelezés 

Kivitelezési hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +8 °C 

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +25 °C 

 

Levegő relatív páratartalma:  

Maximum 75 %, +8 °C esetén 

Maximum 85 %, +25 °C esetén 

Feldolgozhatósági idő A hozzáadott mennyiségtől függően rövidül 

Keverési arány Lásd Táblázat a Műszaki ismertető végén 

Keverési eljárás Tudnivalók: 

- A StoPox AC 100-at a B komponenshez (térhálósító) kell adni és homogénre 
kell keverni. 

- A keverékhez hozzá kell adni az A komponenst, és a vonatkozó műszaki 
ismertető szerint össze kell keverni. 

- A kötésgyorsító adagolása függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és az 
anyagtól. 

- Az ajánlott mennyiség kb. 3-4 tömegszázalék az A és B komponensekre 
vonatkoztatva. A maximális mennyiség nem haladhatja meg a 4%-ot. 

- Előzetes próbával kell meghatározni a pontosan szükséges adagolást. 

 

Keverési idő: 

- A keverési idő hossza függ az anyag hőmérsékletétől, a környezeti 
hőmérséklettől és a páratartalomtól. 

- Minden kiszerelést azonos ideig kell keverni. 

- Normál körülmények között nem kell kötésgyorsítót hozzáadni a StoPox 
termékekhez. 

- Ezért ajánlatos a StoPox AC 100-at csak a megadott hőmérsékleti tartományon 
belül alkalmazni. 

- Túlzott adagolás esetén a végtermék térhálósodási és műszaki tulajdonságai 
előnytelenül megváltozhatnak. 
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Anyagszükséglet Felhasználás módja kb. anyagszükséglet 

A+B komponens kg-onként 3 - 4 %  

Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, az aljzat állapotától 
és a konzisztenciától. A megadott felhasználási értékek csak tájékoztató jellegűek. 
Az anyagszükséglet pontos értékét építményenként egyedileg kell, illetve lehet 
meghatározni. 

A munkaeszközök tisztítása Használat után azonnal meg kell tisztítani StoDivers EV 100-al vagy StoCryl VV-
vel. 

Megjegyzések, javaslatok, 
speciális tudnivalók, 
egyebek 

Az általános felhasználási utasításokat figyelembe kell venni: 

- lásd www.sto.hu, Műgyanta termékek 

- lásd Műszaki Ismertetők, Mellékletek 

 
Szállítás 

Szín transzparens, sárgás 

Csomagolás műanyag flakon 

 Cikkszám Megnevezés Kiszerelés 

 68107-001 StoPox AC 100 0,5 kg flakon 

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 Kiegészítő termék 

GIS-KÓD RE30 

Biztonság A hatályos EK-rendelet értelmében a termék jelölésköteles. 

Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapban található információkat! 
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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
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További információk a StoPox AC 100 Műszaki ismertetőhöz 

 
 

Keverési arány 
 

 

Termék Kiszerelés StoPox AC 100 
adagolás 

StoPox GH 205 
(10 kg Kombi) 

KA: 6,9 kg 
KB: 3,1 kg 

300 – 400 g 

StoPox GH 205 
(25 kg Set) 

KA: 17,75 kg 
KB: 7,75 kg 

800 – 1000 g 

StoPox GH 502 
(28 kg Set) 

KA: 19,3 kg 
KB: 8,7 kg 

850 – 1000 g 

StoPox GH 500 
(28 kg Set) 

KA: 17,1 kg 
KB: 7,9 kg 

800 – 1000 g 

StoPox GH 530 
(30 kg Set) 

KA: 25,7 kg 
KB: 4,3 kg 

900 – 1200 g 

StoPox MH 100 
(25 kg Set) 

KA: 17,3 kg 
KB: 7,7 kg 

800 – 1000 g 
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