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StoPox FBS LF  
EP alapozógyanta, oldószermentes, frissbeton-védelem 
  

Jellemzés  
Külső megjelenés Színtelen, transzparens 

Rendeltetés Frissbeton-védelem nagy kapilláris-aktivitással 
Oldószermentes 

Feldolgozás Egyszerű feldolgozás 

Alkalmazási terület  

 
Kül- és beltéri felhasználás 
Cementkötésű aljzatok, pl. beton 
Alapozóként az utána következő bevonatok alá 

Műszaki adatok  

Termékcsoport Alapozó 

Jellemző Szabvány/vizsgálati előírás Érték Egység 
Keverék sűrűsége 23°C DIN 53 217 1,06 g/cm3 1) 
Viszkozitás 10°C-on DIN 53 018-1-4.2 - mPa-s 
Viszkozitás 23°C-on DIN 53 018-1-4.2 1000 mPa-s 
Viszkozitás 30°C-on DIN 53 018-1-4.2 - mPa-s 
Shore D keménység DIN 53 505 70 - 
Felszakítási szilárdság TP OS 1,5 N/mm2 2) 
Nem illó rész (szilárdtest-tartalom) VIQP 033 (Sto belső vizsg.) - M-% 

Jellemző adatok 

1) g/cm3 = kg/l 
2) N/ mm2 =Mpa 

Feldolgozási tudnivalók  

Aljzat A portlandcementből és 0,50< víz-cement tényezővel készülő beton 23°C-on kb. 2-4 óra múlva 
járható (alapszilárdság) anélkül, hogy lenyomatok maradnának hátra. A betonfelület akkor 
mattnedves, amikor zárt vízréteg már nem látható. A friss betonfelület csak ekkor simítható. A 
simítódeszkával végzett kézi simítás elegendő. Gépi simítás esetén a szárnyas simító helyett 
simítótányért kell alkalmazni. Simítás közben a betonfelületen nem ülepedhet ki 
cementszuszpenzió. A betonfelületet, amint járható, acél vagy műanyag seprűvel (Piasara) 
azonnal fel kell érdesíteni, ennek során a cementszuszpenziót el kell távolítani. A mozgó- vagy 
kúszózsalus eljárással készült függőleges felületeket elegendő műanyag seprűvel lesöpörni. 
Ezekben az esetekben a StoPox FBS LF-et közvetlenül a zsaluzat levétele után fel kell hordani. 
Amennyiben a beton már teljesen megkötött, a szokásos előkészítési eljárásokat kell alkalmazni, 
pl. szemcseszórás. 

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

Rétegfelépítés 1.0 Záróbevonat / alapozás 
StoPox FBS LF, felhordás gumilehúzóval, áthengerlés vagy átkefélés 
Anyagszükséglet kb. 0,4-0,6 kg/m2, az aljzat nedvszívó képességétől függően. Szükség esetén 
2. munkafázis szükséges. A gumilehúzó és a henger/kefe között 15 percet kell várakozni. 
Szórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz homokkal, kb. 1,0 kg/m2 
Tudnivaló: a következő epoxigyanta-bevonat felhordásáig a várakozási idő vékony rétegnél 2 
nap, vastag rétegnél 5 nap. 

Keverési arány A komponens / B komponens 100: 45 súlyrész 

Keverési eljárás Az A komponenst a B komponens edényébe kell önteni. Keverő berendezéssel alaposan össze 
kell keverni. Keverés után át kell tölteni egy tiszta edénybe. 
Cikk Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb. 
A komponens alapozóként (tapadó alapozó) 0,276-0,414 kg/m2 

Anyagszükséglet 

B komponens alapozóként (tapadó alapozó) 0,124-0,186 kg/m2 

Feldolgozási idő  10° C-on kb. 120 perc 
 23° C-on kb. 60 perc 
 30° C-on kb. 20 perc 
 
 
 

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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StoPox FBS LF  
EP alapozógyanta, oldószermentes, frissbeton-védelem 
 

Feldolgozás Gumilehúzó / henger / impregnálókefe 
Kerülni kell a tócsaképződést. 

A munkaeszközök tisztítása StoDivers EV 100 / StoDivers EV 200 

Szállítás  

Szín Színtelen 

Raktározás  

Raktározási feltételek Fagymentes helyen kell tárolni. 

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

Különleges tudnivalók  

Biztonság A termék kezeléséről, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG bizton-
sági adatlapban található. 

GIS-CODE RE1 

Felülvizsgálat száma StoPox FBS LF/DE/DE/001 

Érvényesség 2002. 11. 08-tól 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


