
 

 

 
Műszaki ismertető StoCretec 2003 291 
 
StoPox EZ 535  
EP szegélyszigetelés betonra, bitumenes szigetelőlemezre, acélra, műanyagra 
  

Jellemzés  
Rendeltetés Jó vízzárás 

Gyenge szagú 
Jó tapadás az aljzatra 
Kis diffúziós ellenállás 

Feldolgozás Diszperziós festékkel átfesthető 

Alkalmazási terület  

 
Kül- és beltéri felhasználás 
Beton; acél, horganyzott acél; bizonyos műanyagok; bitumenes lemezek 
Speciális szigetelési problémák a magasépítésben; alkalmazás parkolóházakban, hidakon 
A terméket nem szabad lapostető szigetelésére használni.  

Műszaki adatok  

Termékcsoport Szegélyszigetelés 

Jellemző Szabvány/vizsgálati előírás Érték Egység 
Keverék sűrűsége 23°C DIN 53 217 1,00-1,05 g/cm3 1) 
Viszkozitás 10°C-on DIN 53 018-1-4.2 5000±1000 mPa-s 
Viszkozitás 23°C-on DIN 53 018-1-4.2 1500±300 mPa-s 
Viszkozitás 30°C-on DIN 53 018-1-4.2 1200±250 mPa-s 
Shore (A/D) keménység DIN 53 505 60-65 2) - 
Felszakítási szilárdság TP OS 1,5 3) N/mm2 4) 
Nem illó rész (szilárdtest-tartalom) VIQP 033 (Sto belső vizsg.) - M-% 

Jellemző adatok 

1) g/cm3 = kg/l 
2) (A) 
3) alsó érték 
4) N/mm2 =Mpa 
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, könnyen leváló, azonos fajtájú rétegektől mentes legyen és nem 

morzsolódhat vagy porlódhat. 
- a felülettel párhuzamosan vagy a felülethez közeli területeken, kagylós repedésektől, leválá-

soktól mentes legyen. 
- általában húzásnyomoktól mentes legyen (indokolt esetben maradhat) 
- mentes legyen másfajta anyagoktól, így pl. nem megfelelő régi bevonatoktól, leválasztó 

anyagoktól, növényektől, kivirágzásoktól. 
Az aljzat előkészítése Az aljzat előkészítése szemcseszórással és az utána következő tisztítással történik. A pórusokat 

és mélyedéseket megfelelően meg kell nyitni. A felületnek olyan érdesnek és nedvszívónak kell 
lennie, hogy a felhordandó betonpótló- vagy felületvédő-rendszer tapadása biztosított legyen. Az 
aljzat előkészítésének befejezésekor a szilárdan beágyazott, 4 mm-nél nagyobb átmérőjű ada-
lékszemcséknek legalább a csúcsa szabad legyen. 
Az előkészített betonaljzat szükséges felszakító szilárdsága: lásd a függelékben. 
A szabadon lévő betonacél tisztasági foka az aljzat előkészítése után: Sa 21/2 - fémtiszta. Be-
ton-nedvesség < 4 súly%. 

Feldolgozási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +8°C 
Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +35 °C 
 

 
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 Beton - hegeszthető bitumenes szigetelőlemez csatlakozás 
Alapozás StoPox IHS, anyagszükséglet kb. 300-0,4500 g/m2 
Szórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz homokkal, anyagszükséglet kb. 1,0 kg/m2 
Beton - horganyzott acél csatlakozás 
Átmosás ammóniás nedvesítőszerrel 
1. Alapozás StoPrim Aktiv, anyagszükséglet kb. 100 g/m2 
2. Alapozás StoPox IHS, anyagszükséglet kb. 300-0,4500 g/m2 
Szórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz homokkal, anyagszükséglet kb. 1,0 kg/m2 
Szigetelés 
StoPox EZ 535 és StoDivers V, anyagszükséglet StoPox EZ 535 kb. 2,0-2,5 kg/m2 
Szórás 0,6-1,2 mm-es StoQuarz homokkal 

Keverési arány A komponens / B komponens 100: 29 súlyrész 
Cikk Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb. 
A komponens, színtelen munkafázisonként 1,55-1,94 kg/m2 
A komponens, kb. RAL 7001 munkafázisonként 1,55-1,94 kg/m2 

Anyagszükséglet 

B komponens rétegenként 0,45-0,56 kg/m2 

Keverési eljárás Az A és B komponenst az előírt keverési arányoknak megfelelően szállítjuk, és azokat a követ-
kezők szerint kell összekeverni: Az A komponenst fel kell keverni, majd maradéktalanul hozzá 
kell adni a B komponenst. Lassú fordulatú keverőgéppel (max. 300 ford./perc) homogén, cso-
mómentes masszává kell keverni. Nagyon alaposan kell keverni! Az anyagot az edény oldaláról 
és aljáról is fel kell keverni, ügyelve arra, hogy a térhálósító egyenletesen eloszoljon. Nem sza-
bad a szállítóedényből feldolgozni! Keverés után át kell önteni egy tiszta edénybe és még egy-
szer át kell keverni. 

Feldolgozási idő  10° C-on kb. 150 perc 
 23° C-on kb. 90 perc 
 30° C-on kb. 60 perc 

Feldolgozás A StoDivers V poliészterfátylat bele kell meríteni a bekevert StoPox EZ 535-be és teljesen át kell 
itatni vele. Ezt követően az átitatott fátylat rá kell rá kell helyezni az alapozott szigetelőlemezre, 
ill. beton- vagy horganyzott acélfelületre és úgy el kell simítani, hogy ne legyen redős és hólya-
gos. A fátyol átlapolási szélessége a csatlakozásoknál kb. 5 cm. 

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

Szállítás  

Szín Színtelen 
Enyhén sárgás 

Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz helyen kell tárolni. 

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

Különleges tudnivalók  

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

GIS-CODE RE1 

Felülvizsgálat száma StoPox EZ 535/DE/DE/006 

Érvényesség 2002. 11. 08-tól 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


