
 

 

Műszaki ismertető 1. oldal  

 
StoPox UA  
EP fedőbevonat, nagyon vegyszerálló, oldószertartalmú 

Jellemzés  

Tulajdonságok Nagyon vegyszerálló 

Nagyon időjárásálló 

Jó CO2 -zárás (sd érték: CO2 > 50m) 
Oldószertartalmú 

Alkalmazási terület  

 

Beltéri és időjárásnak kitett felületek 

Fedőbevonat felületvédelemhez, pl. ülepítő berendezésekben 

Univerzális bevonat vasra és acélra 

Műszaki adatok  

Termékcsoport Fedőbevonat  

Jellemz ő Szabvány/vizsgálati el őírás Érték Egység 

Keverék sűrűsége 23°C-on EN ISO 2811-2 1,25 g/ml 

Viszkozitás 23 ºC-on DIN 53018-1 400 mPa.s 

Felszakítási szilárdság (28 napos) TP OS 1,5 N/mm2 
1)
 

Jellemz ő adatok 

1) N/mm2 = MPa 
A jellemzők megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes nyersanya-
gokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély mértékben eltérhet, 
anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná. 

Alkalmazástechnika  

Aljzat A betonaljzattal szemben támasztott követelmények: 
 
Az alap felülete száraz és teherbíró legyen, valamint mentes minden elválasztó jellegű szennye-
zéstől. A nem megfelelő szilárdságú, laza, málló részeket el kell távolítani. 
 
Száraz a DafStb (Helyreállítási irányelvek) definíciója szerint, de a betonminőségtől függően. A 
maradék nedvességtartalom C30/37 (B 35) betonminőségig max. 4 súly%, C35/45 (B 45) beton 
esetén max. 3 súly%, CM készülékkel mérve. 
 
Aljzathőmérséklet 8 °C-nál magasabb és 3 C°-al a harmatpont  felett legyen. 

Átlagos tapadó-húzószilárdság 1,5 N/mm2 

Legkisebb egyedi tapadó-húzószilárdsági érték 1,0 N/mm2 

Az aljzat előkészítése: 
Az aljzat előkészítése rendszerint mechanikus eljárással, pl. acélgolyó- vagy homok szemcse-

szórással, marással történik, majd a felületet ipari porszívóval portalanítani kell. 

Vas- és acélfelületek 

DIN EN ISO 12944-4 szerinti, fémesen fényes, Sa 2 1/2 tisztasági fok 
Kivitelezési h őmérséklet Kivitelezési hőmérséklet alsó határa: + 8 °C 

Kivitelezési hőmérséklet felső határa: + 30 °C 

Rétegfelépítés Cementvakolatra, valamint kavicsfészektől mentes, sima betonfelületekre 
 
1. Aljzatelőkészítés 
2. StoPox BI impregnáló 
3. StoPox BI és StoPox UA, 1:1 arányú keverékéből álló közbenső réteg  
4. StoPox UA fedőbevonat, 2 - 3 rétegben 
 
Betonfelületek bevonata 
1. Aljzatelőkészítés 
2. StoPox GH 205 alapozó 
3. StoPox Mörtel fein kiegyenlítő glettelés 
4. StoPox UA fedőbevonat, 2 - 3 rétegben 
 
Vas- és acél alapfelületek bevonata 
1. Alapfelület előkészítése 
2. StoPox ZNP (homoksárga) alapozó bevonat 
3. StoPox ZNP (vörösbarna) alapozó bevonat 
4. StoPox UA fedőbevonat, 2 - 3 rétegben 



 

 

 

Műszaki ismertető 2. oldal  

 
StoPox UA  
EP fedőbevonat, nagyon vegyszerálló, oldószertartalmú 

Keverési arány A komponens: B komponens = 100: 25 tömegrész 

Keverés 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 keverővel (max. 300 ford/perc) alaposan össze kell 
keverni, míg homogén, csomómentes massza keletkezik. A keverést az edény oldalfalai mentén 
és alján is alaposan kell elvégezni, hogy a térhálósító egyenletesen szétoszoljon.  
A keverési idő legalább 3 perc. Nem szabad a szállító edényből dolgozni! Keverés után az 
anyagot egy tiszta edénybe át kell tölteni, és újból át kell keverni. 
 
Az egyes komponensek hőmérséklete keveréskor legalább 15 ºC legyen. 

Felhasználhatósági id ő 10 °C-on kb. 120 perc 

23 °C-on kb. 60 perc 

30 °C-on kb. 30 perc 

Várakozási idő a következő réteg felhordása előtt: 

10 °C-on kb. 16 óra 

23 °C-on kb. 8 óra 

30 °C-on kb. 6 óra 

Cikk Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb. Anyagszükséglet 
A komponens 
PG 11 
A komponens 
PG 12 
B komponens 
 

Bekevert anyag rétegenként 
 
 

 
 
0,2 kg/m2 
 
 

Kivitelezés Zsaluzott betonfelületek bevonása 

1. Az aljzat előkészítése. 

2. Impregnálás StoPox BI-vel 

A lehető legnagyobb behatolási mélység eléréséhez a StoPox BI-t impregnáló kefével, 1-3 
rétegben kb. 15 perces időközökben (mindig a még nedves felületre) vagy gumi lehúzóval, 
árasztva kell felhordani és hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni. El kell kerülni a tócsakép-
ződést. 
 
Anyagszükséglet: kb. 0,2 - 0,3 kg/m², az aljzat nedvszívóképességétől függően 

A további bevonatfelhordás előtt gondoskodni kell az oldószer megfelelő kiszellőztetéséről.. 
 
3. Alapozás StoPox BI és StoPox UA, 1:1 arányú keverékével 

Az 1 - 1 tömegrész StoPox BI-ből és StoPox UA-ból álló bekevert alapozót impregnáló kefével 
vagy gumi lehúzóval, árasztva kell felhordani és hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni. El  
kell kerülni a tócsaképződést. 

Anyagszükséglet: kb. 0,2 - 0,3 kg/m², az aljzat nedvszívó képességétől függően 
 
4. Fedőbevonat készítése StoPox UA-val 

A StoPox UA-t rövid szálú hengerrel (Sto mikroszálas henger, Sto Inotec szerszámprogram)  
kell felhordani. Ajánlott edényből dolgozni . Rendszerint 2-3 munkamenet szükséges. 

Anyagszükséglet:kb.. 0,2 kg/m² rétegenként. 
 
Zsaluzatlan betonfelületek bevonása 

1. Az aljzat előkészítése. 

2. Alapozás StoPox GH 205-tel 

A StoPox GH 205-öt gumi lehúzóval, árasztva kell felhordani teljes pórustömítettségig és hen- 
gerléssel / kefével egyenletesen el kell oszlatni. El kell kerülni a tócsaképződést. 

Anyagszükséglet: kb. 0,3-0,5 kg/m², az alzat nedvszívóképességétől függően 
 
3. Kiegyenlítő glettelés StoPox Mörtel fein-nel 

Az üregek és érdességek kiegyenlítéséhez a StoPox Mörtel fein-t vagy a gyári konzisztenciával, 
vagy az alkalmazástól függően StoPox IHS BV-vel vagy kvarchomokkal keverve, acél simítóval  
kell felhordani és lehúzni. 

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz 



 

 

 
Műszaki ismertető 3. oldal  

StoPox UA  
EP fedőbevonat, nagyon vegyszerálló, oldószertartalmú 

 4. Fedőbevonat készítése StoPox UA-val 

A StoPox UA-t rövid szálú hengerrel (Sto mikroszálas henger, Sto Inotec szerszámprogram) kell 
felhordani. Rendszerint 2-3 munkamenet szükséges. 
 
Anyagszükséglet:kb.. 0,2 kg/m² rétegenként. 

Vízszintes felületeken ajánlott a teljes bekevert anyagot kiönteni, majd hengerrel eloszlatni. 
 
Vas- és acélfelületek bevonása 

1.Az aljzat előkészítése szemcseszórással (DIN EN ISO 12944-4 szerinti, fémesen fényes, Sa 2 
1/2 tisztasági fok 
 
2. Alapozás 

Az első StoPox ZNP (homoksága) alapozóréteget közvetlenül az aljzat előkészítése után,  
hengerrel kell felhordani. 

Anyagszükséglet StoPox ZNP (homoksárga): kb. 0,2-0,3 kg/m² 
 
3. Alapozás 

A második StoPox ZNP (vörösesbarna) alapozóréteget másnap, hengerrel kell felhordani és  
tűzi szárítású, 0,1-0,5 mm szemnagyságú StoQuarz kvarchomokkal kell beszórni. 

Anyagszükséglet StoPox ZNP (vörösesbarna): kb. 0,2-0,3 kg/m² 
Anyagszükséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,5 - 1,0 kg/m² 
 
4. Fedőbevonat készítése StoPox UA-val 

A StoPox UA-t rövid szálú hengerrel (Sto mikroszálas henger, Sto Inotec szerszámprogram) 
 kell felhordani. Ajánlott edényből dolgozni. Rendszerint 2-3 munkamenet szükséges. 

Anyagszükséglet:kb.. 0,2 kg/m² rétegenként. 
 
Figyelem! 

A vegyszerterhelés jellegétől függően elszíneződések következhetnek be, amelyek azonban  
nem befolyásolják a bevonat műszaki tulajdonságait. 

Az egyes gyártási tételek között csekély színeltérések lehetségesek. 

A feldolgozás során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. 

Az UV-terhelés okozta sárgulás nem befolyásolja a bevonat műszaki tulajdonságait. 

A munkaeszközök tisztítása StoCryl VV / StoDivers EV 200 

Szállítás  

Szín PG 11 / PG 12 (lásd a színtáblázatot) 

Fény Fényes 

Kiszerelés PG 11: 10 kg kombiedény cikkszám 14132/001 

PG 11: 30 kg (A komp. + B komp.) cikkszám 14132/010 

PG 12: 10 kg kombiedény cikkszám 14132/001 

PG 12: 30 kg (A komp. + B komp.) cikkszám 14132/010 

Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz, fagymentes helyen kell tárolni, kerülni kell a közvetlen napsugárzást. 

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

Különleges tudnivalók  

Biztonság 
 
 
 
GIS-KÓD 

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

RE03 

CE-megjelölés CE megjelöléssel ellátva (az EN 1504-2 szerint) 

EK megfelelési nyilatkozattal ellátva (az EN 1504-2 szerint) 

 



 

 

 
Műszaki ismertető 4. oldal  

StoPox UA  
EP fedőbevonat, nagyon vegyszerálló, oldószertartalmú 

Alkalmazástechnika Általános feldolgozási tudnivalók 

Felülvizsgálat száma StoPox UA /DE/DE/021 

Érvényesség 2008. 11. 24-től 

 A termék olyan célokra, melyek ezen műszaki adatlapban nem kerülnek egyértelműen 
megemlítésre, kizárólag a Sto-val előzetesen egyeztetettek alapján alkalmazható. 

 A közölt információk és adatok a szokásos alkalmazá si célokra, ill. a szokásos felhaszná-
lási módra való alkalmasság biztosítására szolgálna k. 

 


