
 

 Sto Pox SBC 1/5 

 

Műszaki ismertető 
StoPox SBC     

Kátránymentes epoxi  tapadóhíd és szigetelés acél pályalemezes híd aszfaltburkolata alatt 

 

 

 
  

Jellemzés  

Külső megjelenés Fekete, magasfényű 

Előnyök Oldószermentes 
Kétkomponensű 
Kissé rugalmasított 
Kíválló hőállóság (lehetővé teszi 250 0C-os öntött aszfalt beépítését) 
Jó vegyszerállóság (soóldatokkal, hígított savakkal,lúgokkal, üzem- és kenőanyagokkal 
szemben) 

Alkalmazási terület  

 

Műgyanta tapadóhíd acélfelületekre, bitumenes burkolatok alá. 
Sto Pox ZNP alapozóval lehetővé teszi a hidak acél pályalemezeinek korrózió és sózás elleni 
védelmét. ESHA Isoton bitumenes puffer-réteggel kombinálva garantáltan biztosítja a teljes 
hídburkolat kiváló és tartós együttdolgozását, a pályalemez szigetelését. 

Műszaki adatok  

Termékcsoport Tapadóhíd 

Jellemző adatok Jellemző Szabvány/vizsgálati előírás Érték Egység 

Keverék sűrűsége 23°C ISO 2811-2 kb.1,26 g/cm3 1) 

Viszkozitás 23°C-on ISO 3219 kb.6800 mPa.s 

Szakító szilárdság  ISO 527-1 kb. 8,9 N/mm2 

Shore D keménység  DIN 53 505 >50  

Shore A keménység DIN 53 505 >40  

Szakadási nyúlás ISO 527-1 kb. 60 % 

Vízfelvétel  DIN 53495 1,47 % 

1) g/cm3 = kg/l 
2) N/mm2 =Mpa 
Az adatok átlagos értékek. Termékeinkben természetes nyersanyagokat is alkalmazunk, ezért 
az egyes szállítmányok mért értéke ezektől csekély mértékben eltérhet, anélkül, hogy ezzel a 
termék alkalmasságát befolyásolná. 

Keverési arány A komponens : B komponens = 100 : 22 súlyrész  

Anyagszükséglet 1 mm rétegvastagság esetén : kb.1,3 kg/m2 
Legkevesebb felhordható menyiség : 0,5 kg/m2 

Feldolgozási hőmérséklet Az aljzat hőmérséklete legalább 3 °C-al haladja meg a harmatponti hőmérsékletet. A levegő 
relatív nedvességtartalma az anyag felhasználásakor 10 °C-on nem lehet több 75 %-nál, ill. 23 
°C-on 85 %-nál.Az aljzatbeton nedvességtartalma nem haladhatja meg a 4 súlyszázalékot.. 

Feldolgozási idő +10 0C -on 75 perc 
+23 0C-on 45 perc 
+30 0C-on 30 perc 
A feldolgozási és kötési idő alacsonyabb hőmérsékleten meghosszabbodik, magasabb 
hőmérsékleten megrövidül. 
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Rétegfelépítés 1. Alapozás 
1.1 Első alapbevonat StoPox ZNP (homoksárga) 
Anyagfelhasználás : 200-250 g/m2 (megfelel 80µm száraz rétegvastagságnak) 
1.2 Második alapbevonat Sto Pox ZNP (vörösbarna) 
+23 0C esetén 20 óra várakozási idő után kell a második réteg Sto Pox ZNP-t felhengerelni, 
amelyet azonnal be kell szórni ∅ 0,1 –0,5 mm-es tüziszárított kvarchomokkal 
Anyagfelhasználás Sto Pox ZNP : 200-250 g/m2 
Anyagfelhasználás ∅ 0,1 –0,5 mm-es kvarc : kb. 150 g/m2 
2. Sto Pox SBC tapadóhíd felhordása 
+23 0C esetén 24 óra várakozási idő után, a le nem kötött beszóró szemcsék leseprését 
követően kell felhordani a Sto Pox SBC réteget. 
Anyagfelhasználás : kb. 1,5 kg/m2 (megfelel 1100 µm nedves rétegvastagságnak) 
3. A tapadóréteg beszórása 
A még friss tapadóhidat ∅ 2-5 mm vagy ∅ 5-8 mm-es bazalt zuzalékkal vagy taunus kvarcittal 
kell beszórni. 
Anyagfelhasználás : 3 – 3,5 kg/m2 
4. Bitumenes pufferréteg felvitele 
+15 0C feletti aljzathőmérséklet esetén, legalább 24 óra elteltével a tapadóhíd és az öntött 
aszfalt védőréteg közti tapadás növelése céljából, bitumen tartalmú kitöltő réteget (pufferréteg) 
kell felhordani. Ehhez a bitumentartalmú anyagot a gyártó előírásai szerint fel kell melegíteni és 
a felületre önteni. A kitöltő anyag terítését keménygumi lehúzóval, a beszóró szemcsék csúcsait 
érintve kell végezni. 
Anyagfelhasználás ∅ 5-8 mm-es beszórás esetén : kb. 8,0 - 10 kg/m2 
Anyagfelhasználás ∅ 2-5 mm-es beszórás esetén : kb. 4,5 - 6,5 kg/m2 
(A friss pufferréteget adott esetben még egyszer finoman be lehet hinteni erre alkalmas 
impregnált zuzalékkal kb. 2,0 kg/m2 anyagfelhasználással) 
5. Védőréteg beépítése 
A pufferréteg kihűlését követően kell az öntött aszfalt védőréteget beépíteni. 
 

Felhordás eszközei Az alapozó anyag felhordása rövidszálú nylon hengerrel javasolt. 
A tapadóhíd felhordása glettvassal, fogazott glettvassal vagy fogazott rákellel javasolt  

A munkaeszközök tisztítása StoDivers EV 100, Epoxi hígító 

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. 
A StoPox SBC kikeményedés után fiziológiailag ártalmatlan. További utasításokat és 
óvórendszabályokat lásd a biztonsági adatlapban. 
Ártalmatlanításkor figyelembe kell venni a helyi hatósági előírásokat. 

GIS-CODE RE 01 

NMÉ engedély száma  NMÉ 68/23/2+/MKEH-PMFH-16/8/2015/K 

NM érvényességének 
kezdete: 

2017. november 28. 
 
 

Tárolási szavatossági idő Minőségét eredeti csomagolásban megőrzi a tárolási szavatossági idő végéig. 
Ezt a csomagoláson (címkén) található gyártási tételszám (Chargen-Nr.) tartalmazza. 
A gyártási tételszám magyarázata: 
1. számjegy = a lejárati évszám utolsó számjegye; 2. és 3. számjegy = naptári hét 
Példa: 1450013223 - tárolhatóság: 2011. év, a 45. naptári hét végéig 
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Megjelölés 

GIS-KÓD RE01 

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Biztonság A termék besorolása az EU irányelvek szerint történt . 
 A biztonsági adatlap a www.sto.hu honlapon található, ill. első beszerzésnél átadjuk. 
 Kérjük, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktározásával és ártalmatlanításával 

kapcsolatos tájékoztatásokat. 
 
Különleges tudnivalók 

 
A közölt információk és adatok a szokványos  alkalmazási célokra, ill. a szokásos 
felhasználási módra való alkalmasság biztosítását szolgálják .  
 
A termék olyan célokra, melyek ezen műszaki adatlapban nem kerültek egyértelműen 
megemlítésre, kizárólag a Sto Építőanyag Kft -vel előzetesen egyeztetettek alapján 
alkalmazható. 
 
Ezen egyeztetés nélkül a termék csak  saját felelősségére használható fel  és ez érvényes más  
termékrendszerbe illesztés esetén is .  
 
Új műszaki ismertető megjelenésével minden korábbi műszaki ismertető érvényét veszti. A 
mindenkori legújabb változat hozzáférhető a  www.sto.hu honlapon. 
 
 

Sto Építőanyag Kft 
2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos U. 17. 
 
Telefon :  +3624 510 210 
Telefax :  +3624 490 770 
info.hu@sto.com 
www.sto.hu 
 


