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PUR szórt szigetelés 
  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Jellemzés 

Alkalmazási terület  Szigetelés gyalogos és gépjármű terhelésnek kitett beton híd pályalemezeken 

 Az e-UT 07.03.21 szabvány szerinti RMA szigetelés 

Tulajdonságok  tartósan elasztikus 

 repedésáthidaló 

 nagyon jó tapadás az alapozáshoz és a rákerülő védőréteghez 

 nagyon jó hőállóság 

 rövid reakcióidő jellemzi, ezért csak 2 komponenses szóróberendezéssel, 
melegen szórható 

 

Sajátosságok/megjegyzések  kézi eljárással nem bedolgozható 

 TL/TP-BEL-B3 szerint minősítve 
 

Műszaki adatok 

 
 
 

Jellemző 
Szabvány/vizsgálati 
előírás 

Érték/egység Megjegyzés 

 Shore A keménység EN ISO 868 75  
 Szakítószilárdság DIN 53504 6,5 MPa  
 Szakadási nyúlás DIN 53504 6  
 Sűrűség (23°C-os keverék) EN ISO 2811 0,92 - 0,98 g/cm³  
 

A jellemzők megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes 
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély 
mértékben eltérhet, anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná. 

 
Aljzat 

Követelmények Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények: 

Az alap felülete száraz és teherbíró legyen, valamint mentes minden elválasztó 
jellegű szennyezéstől. A nem megfelelő szilárdságú, laza, málló részeket el kell 
távolítani.   

 

Száraz, a ZTV-ING definíciója szerint a betonminőségtől függően a maradék 
nedvességtartalom C30/37 betonminőségig max. 4 súly%, C35/45 beton 
esetén max. 3 súly%, CM készülékkel mérve.  
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Átlagos tapadó-húzószilárdság 1,5 N/mm² 

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

Előkészületek Az aljzat előkészítése rendszerint mechanikus eljárással, pl. acélgolyós 
szemcseszórással, marással és azt követő acélgolyós szemcseszórással 
történik. 

Kivitelezés 

Kivitelezési hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +8°C  

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30°C 

Anyagszükséglet Felhasználás módja kb. anyagszükséglet 

Szigetelés 2,0 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 Melegen szórt műanyag szigetelés beton útpályalemezekre, öntöttaszfalt 
védőréteg alá (ZTV-ING 7. rész 3. szakasz szerint)   

1. Aljzat előkészítése   

2. StoPox BV 100 alapozó   

3. Simító glettelés   

4. StoPur VS 70 tapadóhíd   

5. StoPur BA 2000 szigetelőréteg   

6. StoPur VBS 2000 kötőréteg   

7. Öntöttaszfalt védőréteg 

 

Kivitelezés A kivitelezési utasítását be kell tartani!  

Melegen szórt műanyag szigetelés beton útpályalemezekre, öntöttaszfalt 
védőréteg alá (ZTV-ING 7. rész 3. szakasz szerint)   

 

1. Az aljzat előkészítése   

 

2. Alapozás StoPox BV 100  

A bekevert anyagot gumi lehúzóval, árasztva kell szétteríteni az aljzaton, majd 5 
perc várakozást követően egyenletesen át kell hengerelni.   

Anyagszükséglet StoPox BV 100: ca. 0,3-0,5 kg/m²   

 

A friss alapozást egyenletesen StoQuarz 0,3 - 0,8 mm szemnagyságú 
kvarchomokkal be kell szórni (szemcse szemcse mellett sűrűséggel).  

Anyagszükséglet StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: kb. 1,0 kg/m²  

 

Kötés után a laza, nem kötött homokot fel kell söpörni vagy porszívózni.   
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3. Alapozás és simító glettelés Sto Zuschlag KS-el töltött StoPox BV 100-al   

A bekevert anyagot gumi lehúzóval, árasztva kell szétteríteni az aljzaton, majd 5 
perc várakozást követően egyenletesen át kell hengerelni.   

Anyagszükséglet StoPox BV 100: ca. 0,3-0,5 kg/m²   

 

A bekevert StoPox BV 100-at el kell keverni kb. 3 tömegrész StoZuschlag KS-el. 
A keveréket a frissen alapozott felületre kell önteni és fogazott glettvassal vagy 
rákellel egyenletesen el kell teríteni a kívánt rétegvastagságban.   

Anyagszükséglet StoPox BV 100: kb. 0,5 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz   

Anyagszükséglet Sto Zuschlag KS: kb. 1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz   

 

A friss simító glettelést egyenletesen StoQuarz 0,3 - 0,8 mm szemnagyságú 
kvarchomokkal, csekély fölösleggel kell beszórni. Kerülni kell az fényes, 
beszóratlan helyek kialakulását – szükség esetén a hiányos helyeket a simító 
glettelés megkötése előtt még egyszer be kell szórni.   

Anyagszükséglet StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: ca. 6,0 kg/m²   

 

Kötés után a laza, nem kötött homokszemeket fel kell söpörni vagy porszívózni.   

 

4. StoPur VS 70 tapadóhíd készítése   

A StoPur VS 70 tapadóhidat a StoPox BV 100 alapozás / előglettelés felhordása 
után, +20 °C átlagos aljzathőmérséklet esetén legkorábban 1 nap múlva, 
szórással, vékonyan kell felhordani. El kell kerülni a tócsaképződést. Szükség 
esetén száraz báránybőr hengerrel át kell hengerelni.   

Anyagszükséglet StoPur VS 70: max. 0,1 kg/m²   

 

5. StoPur BA 2000 szigetelőréteg készítése   

A StoPur BA 2000 szigetelő réteg felhordása a Sto Pur VS 70 kötőrétegre, 
átlagosan +20 °C aljzathőmérséklet és 40%-nál nagyobb páratartalom esetén, 
minimum 5 óra várakozási idő után történhet. A maximális várakozási idő 12 óra.   

 

Anyagszükséglet StoPur BA: 2000, kb. 2,0 kg/m² plusz az érdességi mélység 
miatti többlet  

 

A StoPur BA 2000 szigetelőréteget kizárólag erre a célra alkalmas, 
kétkomponenses szóróberendezéssel lehet felhordani.   

Szóróberendezések: Unipre G 31, Unipre GC 52   

Beállítási adatok (szóróberendezés): Fűtés 50 °C-ig 

Keverési arány: A komponens: B komponens = 100,0: 79,0 tömegrész   

Keverési arány: A komponens: B komponens = 100,0: 74,0 térfogatrész   

A komponens viszkozitása = 1300 mPas   

B komponens viszkozitása = 2400 mPas   

A komponens sűrűsége = 1,03 g/cm³   

B komponens sűrűsége = 1,10 g/cm³  
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6. StoPur VBS 2000 kötőréteg   

A StoPur VBS 2000 kötőréteget, +20 °C átlagos aljzathőmérséklet esetén 
legkorábban 2 órával a StoPur BA 2000 szigetelőréteg szórása után lehet 
felhordani.  

A StoPur VBS 2000 felhordása airless szórással történik, kisebb felületekre rövid 
szálú hengerrel is felhordható.  

A StoPur VBS 2000 hengerrel történő felhordásának folyamatosnak és 
egyenletesnek kell lennie.   

Anyagszükséglet StoPur VBS 2000: kb. 0,15 kg/m²   

 

7. Öntöttaszfalt védőréteg   

Az öntöttaszfalt réteget +20 °C átlagos aljzathőmérséklet esetén legalább 24 óra 
várakozási idő után lehet felhordani a StoPur VBS 2000 kötőrétegre, de 
legkorábban a StoPur BA 2000 szigetelőréteg felhordása után 2 nappal.   

 

Figyelem!   

Az egyes munkafázisok között nedvesség és szennyeződések hatására 
tapadási zavarok léphetnek fel. Ezért megfelelő megelőző intézkedéseket kell 
tenni.   

 

Alacsony hőmérséklet esetén késleltetett reakcióval, az anyag 
konzisztenciájának megváltozásával, hosszabb légtelenedési idővel és adott 
esetben megnövekedett  anyagszükséglettel is számolni kell.   

 

A kivitelezési hőmérséklet 2 komponenses berendezéssel a kivitelezési utasítás 
szerint +50 °C. 

 

A munkaeszközök tisztítása Használat után azonnal StoDivers EV 100-al 

 

Megjegyzések, javaslatok, 
speciális tudnivalók, 
egyebek 

Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális  

„Műszaki adatlapok”-ban találhatóak.  

Szállítási határidő cca. 14 munkanap 

 
Szállítás 

Szín Szürke 

 Cikkszám Megnevezés Kiszerelés 

 14100/001 StoPur BA 2000 (2 hordó) 358 kg Set 

Raktározás 

Raktározási körülmények Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen. 

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

 StoPur BA 2000 Feldolgozási tudnivalók 

Jelölés 

Termékcsoport Szigetelés 

GIS-KÓD PU60 

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. 

 
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. 
H - 2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos u. 17. 
 
Tel.: +36 24 510 210 
Fax: +36 24 510 216 
E-mail: info.hu@sto.com 
Weblap: www.sto.hu
 


