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EP vizeslakk, matt, alacsony kipárolgási 
értékkel 

  

 
 

Jellemzés 

Alkalmazási terület • bel- és kültéren 

• cementkötésű aljzatokhoz 

• öntött aszfalt, magnézium-  és kalcium-szulfát esztrichek 

• színes fedőbevonat ipari padlókra és közlekedési felületekre 

• matt fedőbevonat (régi) EP bevonatokhoz, öntött aszfalthoz és kemény PUR bevonatokhoz 

Tulajdonságok • páraáteresztő-képesség (I. osztály) 
• kiváló tapadás az aljzaton 
• zárt alapfelületek és régi bevonatok kiváló átitatása 
• kiváló karc- és kopásállóság 

Külső megjelenés • matt 

Sajátosságok/megjegyzések • korábbi megnevezése StoPox WE Mattsiegel 
• nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekhez nem alkalmas 
• a termék megfelel az EN 1504-2 szabványnak 
• a termék megfelel az EN 13813 szabványnak 

Műszaki adatok 

 
 

Jellemző 
Szabvány/vizsgálati 
előírás Érték/egység Megjegyzés 

Felszakító szilárdság (28 napos) EN 1542 > 2,0 MPa  

Viszkozitás (23°C-on) EN ISO 3219 250 - 450 mPa*s Keverék 

Sűrűség (23°C-os keverék) EN ISO 2811 1,20 - 1,27 g/cm3  

Kopásállóság Taber 
készülékkel  

EN ISO 5470-1 29 mg 
CS 
10/1000U/1000g
, kb. 

Páraáteresztő-képességi osztály EN ISO 7783 I. osztály (magas) 
Besorolás DIN 
EN 1504-2 
szerint 
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 A megadott jellemzők átlagos, illetve körülbelüli értékek. Termékeinkben 
természetes nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok esetében 
csekély mértékben eltérőek lehetnek a tényleges értékek, ami azonban nem 
befolyásolja a termék alkalmasságát. 

Aljzat 

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

 
Cementkötésű aljzatokkal szemben támasztott követelmények: Száraznak minősül 
az aljzat - a betonminőségtől függően – amennyiben a maradék 
nedvességtartalma nem haladja meg a 4 tömeg% -ot C30/37 betonminőségig és 
nem haladja meg a 3 tömeg% -ot C35/45 betonminőség esetén, CM készülékkel 
mérve. 
(A német felületvédelmi szabvány előírásai szerinti követelmény, DAfStb 2001-10) 

 
Öntött aszfalttal szemben támasztott követelmények: 
EN 13813 szabvány szerinti IC 40-es keménységi osztály, az adalékanyagok 
75%-ának szabadon kell lennie. 

 
Az aljzat hőmérséklete +10°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 

 
A magnézium- és kalcium-szulfát esztrich alapfelületek felmérése speciális 
szakértelmet igényel. 

Előkészületek Az aljzat előkészítése rendszerint mechanikus eljárással, pl. acélgolyós 
szemcseszórással, marással történik, majd a felületet ipari porszívóval 
portalanítani kell. 
A régi bevonatokat alaposan át kell csiszolni. 

 
0,5 mm-nél nagyobb érdesség esetén kiegyenlítő glettelést kell végezni. 

 

Kivitelezés 
Feldolgozási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +10°C 

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30°C 
 

Feldolgozhatósági idő +10°C esetén kb. 60 perc 
+20°C esetén kb. 45 perc 
+30°C esetén kb. 30 perc 

Keverési arány A komponens : B komponens = 100,0 : 40,0 tömegrész 

Keverés Az előírt keverési arányoknak megfelelően szállított A és B komponenst az alábbiak 
szerint kell összekeverni: az A komponenst felverni, majd maradéktalanul hozzá kell 
adni B komponenst. 
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Lassú fordulatú keverőszárral (max. 300 ford./perc) alaposan összekeverni, míg 
homogén, csomómentes massza keletkezik. Az anyagot az edény oldaláról és 
aljáról is alaposan fel kell keverni, hogy a térhálósító egyenletesen oszoljon el. 
Keverje legalább 3 percig. 
A keverés után át kell tölteni egy tiszta edénybe, és ismét át kell keverni.  
Nem szabad a szállító edényből dolgozni! 

 
Az egyes komponensek hőmérséklete keveréskor legalább +15ºC legyen. 

 
Anyagszükséglet Felhasználás módja kb. anyagszükséglet 

 fedőbevonatként az aljzattól függően 0,15 - 0,25 kg/m2 

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. 

Rétegfelépítés Ipari padlóbevonat könnyű mechanikai igénybevétel 
1. Aljzat előkészítése 
2. Alapozás StoPox MS 200-zal 
3. Fedőbevonat StoPox MS 200-zal 
4. Ápolás StoDivers P 105 / StoDivers P 120 ápolószerrel (opcionális) 

 
Kivitelezés  

Ipari padlóbevonat könnyű mechanikai igénybevétel esetén, ásványi aljzaton és 
öntött aszfalton. 
(érdesség < 0,5 mm, 0,5 mm-nél nagyobb érdesség esetén általában fedőbevonat 
használatával sima felületet nem lehet kialakítani) 

 
1. Aljzat előkészítése 

 
2. Alapozás StoPox MS 200-zal 
StoPox MS 200 az aljzat és a kivitelezési körülmények függvényében legfeljebb 
10%-ban vízzel hígítható. 
Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,25 kg/m2 rétegenként 

 
3. Fedőbevonat StoPox MS 200-zal 
A hígítás nélküli StoPox MS 200-at nylonhengerrel (szálhosszúság kb. 13-14 mm, 
pl. Sto lakkozóhenger Nylon RS 13) keresztirányú rétegekben kell felhordani. 
A színárnyalat függvényében 1-2 réteg szükséges. 

 
Az anyagfelhordást egyenletesen kell végezni. A csepegtetőedényben lehúzórács 
használata javasolt. 
Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,25 kg/m2 rétegenként 

 
A StoPox MS 200 airless eljárással szórható. 

 
Ebben az esetben kérjük, egyeztessen központunkkal (tel. +36 24 510 210). 
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A homogén felület eléréséhez a színárnyalattól és az aljzattól függően 
szükségessé válhat a StoPox MS 200 több rétegben történő felhordása. 

 
4. Ápolás StoDivers P 105 / StoDivers P 120 ápolószerrel (igény szerint) 
A ápolószert egyenletesen és vékony rétegben kell felvinni a tiszta és 
megkötött ipari padlóra. Az anyagot benedvesített, szöszmentes 
felmosómoppal kell felhordani. A padlót kb. 20-30 percig hagyni kell 
megfelelően megszáradni. 

 
A második réteget az előző rétegre merőlegesen kell felvinni. A munkafázisok 
közötti száradási időket minden esetben be kell tartani. A várt terhelés 
függvényében több rétegre is szükséges lehet. 
Anyagszükséglet: kb. 30-50 ml/m2 rétegenként 

 
Figyelem! A felhasználás során kerülni kell a közvetlen napsugárzást, 
magas hőmérsékletet és a huzatot. (Lásd a takarítási és ápolási útmutató.) 

 
Fedőbevonat régi és új epoxigyanta bevonatokra, valamint kemény PU 
gyantabevonatokra. 

 
2. Fedőbevonat StoPox MS 200-zal 
A hígítás nélküli StoPox MS 200-at nylonhengerrel (szálhosszúság kb. 13-14 mm, 
pl. Sto lakkozóhenger Nylon RS 13) keresztirányú rétegekben kell felhordani.. 
A színárnyalat függvényében 1-2 réteg szükséges. 

 
Az anyagfelhordást egyenletesen kell végezni.. A csepegtetőedényben lehúzórács 
használata javasolt. 
Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,25 kg/m2 rétegenként 

 
A StoPox MS 200 airless eljárással szórható. 

 
Ebben az esetben kérjük, egyeztessen központunkkal (tel. +36 24 510 210). 

 
A homogén felület eléréséhez a színárnyalattól és az aljzattól függően 
szükségessé válhat a StoPox MS 200 több rétegben történő felhordása. 

 
3. Ápolás StoDivers P 105 / StoDivers P 120 ápolószerrel (igény szerint) 
A ápolószert egyenletesen és vékony rétegben kell felvinni a tiszta és megkötött 
ipari padlóra. Az anyagot benedvesített felmosómoppal kell felhordani. A padlót 
kb. 20-30 percig hagyni kell megfelelően megszáradni. 

 
A második réteget az előző rétegre merőlegesen kell felvinni. A munkafázisok 
közötti száradási időket minden esetben be kell tartani. A várt terhelés 
függvényében több rétegre is szükséges lehet. 

 
Anyagszükséglet: kb. 30-50 ml/m2 rétegenként 
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Megjegyzés: 
Nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekhez nem alkalmas. 

 
Az ápolószerrel kezelt StoPox MS 200 fényesebb felületű. 

 
Vizes bázisú bevonatrendszerek kivitelezése során gondoskodni kell a megfelelő 
szellőzésről. A huzatot azonban kerülni kell. Az egyenetlen anyagfelhordás, a túl 
magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet (< +10°C) árthat a bevonat 
esztétikai megjelenésének, pl. fényességi eltérések. 

 
A vegyszerterhelés jellegének függvényében elszíneződések következhetnek 
be, amelyek azonban nem befolyásolják a bevonat műszaki tulajdonságait. 

 
A fedőbevonat rétegvastagsága rendszerint kisebb 0,5 mm-nél és ez a 
mechanikai igénybevétel során egyre vékonyodik. Ezt figyelembe kell venni a 
kívánt élettartam meghatározásakor. 

 
Kültéri alkalmazás esetén anyagtól függően sárgulással és a felület 
krétásodásával kell számolni. 

 
StoPox MS 200 nem rendelkezik repedésáthidaló tulajdonsággal. 

 
A StoPox MS 200 A komponense nem keverhető a StoPox WB / WL/ WG 
termékek B komponensével. 

 
A B komponens tejes fehér színe következtében az anyag bekeverése után a 
színárnyalat kezdetben jelentős mértékben világosabbnak hat. A végleges 
színárnyalat csak a kötést követően alakul ki. 

 
 

Száradás, kötés, új 
réteg felhordhatósága 

Várakozási idő a következő réteg felhordása előtt:  
+10°C esetén kb. 24 óra 
+20°C esetén kb. 12 óra 
+30°C esetén kb. 8 óra 

A munkaeszközök tisztítása Vízzel. 

Megjegyzések, 
javaslatok, speciális 
tudnivalók, egyebek 

A megfelelőségi nyilatkozat(ok) beszerezhetőek a Sto Építőanyag Kft.-től.. 
Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon , valamint az 
aktuális „Műszaki adatlapok”-ban találhatóak. 

 
A CE jelölésben megadott kopásállósági osztály sima, nem beszórt bevonatokra 
vonatkozik. 

 
A szürke színeken kívüli, erősen pigmentált színárnyalatok (intenzív piros, kék 
vagy sárga árnyalatok) esetében általában nagyobb mértékű a pigmentkopás, így 
tartós vízterhelés esetén kivilágosodhatnak. 
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 Ennek elkerülése érdekében ajánlott egy kiegészítő fedőbevonatot (pl. StoPox WL 
100 transzparens (fényes) vagy StoPox WL 150 transzparens) alkalmazni. 
Ez esetben azonban figyelembe kell venni az csúszásmentességi tulajdonság 
esetleges módosulását is. 
Rövidebb ideig tartó védelem érhető el StoDivers P 105 és P 120 
ápolószerekkel is. 

 
A maximális anyagfelhasználás rétegenként kb. 250 g/m², amelyet nem szabad 
túllépni, különben feszültség okozta repedések keletkezhetnek a fedőbevonaton. 

Szállítás 

Szín széles színválaszték, RAL színkártya szerint, StoColor System – 
korlátozott színválaszték 

Csomagolás Vödör és kanna 

Raktározás 

Raktározási 
körülmények 

Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen. 

Raktározási idő Eredeti csomagolásban ...- ig (lásd a csomagoláson). 

 
 

Jelölés 

Termékcsoport Vizeslakk 

 
 
 

GIS-KÓD RE1 epoxigyanta termékek, oldószermentes, szenzibilizáló 

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. 
Gyakorlati irányelvek az epoxigyanták kezeléséhez: „Epoxigyanták biztonságos 
használata az építőiparban.” 
valamint 
Vizsgálati jelentés a vegyi védőkesztyűk védő hatásáról az EP bevonatokkal 
szemben: „Kesztyűk oldószermentes epoxigyanta-rendszerekhez” valamint 
„Védőkesztyűk megfelelő használata” 
www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi 

 
 

Kiadta: 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (építőipari szakmai szövetség) 



Ell. szám: 8 / HU /StoCretec./ 2017.05.04. / PROD2239 / StoPox MS 200 7/7 

Műszaki ismertető 
StoPox MS 200 

 

 

 

 
 
 
 

Hildegardstrasse 28-30, DE-10715 Berlin 
Tel. (+49) 30 85781-0, Fax. (+49) 30 85781-500, www.bgbau.de 

 
Segédlet a felvonulási terület tervezéséhez: „A felvonulási terület gazdaságos és 
biztonságos kialakítása” 

 
Kiadta: 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (szövetségi munkavédelmi és 
üzemorvosi intézet) 
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, DE-44149 Dortmund 
Tel. (+49) 231 9071-2071, Fax. (+49) 231 9071-2070 
www.BAuA.de 

 
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. 
HU - 2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos u. 17. 

 
Tel.: +36 24 510 210 
Fax: +36 24 490 770 
info.hu@sto.com 
www.sto.hu 


