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PUR balkonbevonat, vastagrétegű, 
kiemelkedően repedésáthidaló 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Jellemzés 

Alkalmazási terület  színes bevonat balkonokra és gangokra 

 cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton vagy esztrich felületekre 

Tulajdonságok  hidegen is rugalmas 

 UV- és időjárásálló 

 kiemelkedően repedésáthidaló 

 további design lehetőségek és csúszásmentesség növelés StoChip szórással 

 

Külső megjelenés  fényes 

Sajátosságok/megjegyzések  a termék megfelel az EN 13813 szabványnak 
 

Műszaki adatok 

 
 
 

Jellemző 
Szabvány/vizsgálati 
előírás 

Érték/egység Megjegyzés 

 Shore-A keménység DIN 53505-A/EN  

ISO 868 

82-88  

 Viszkozitás (23°C-on) EN ISO 3219 5.000 - 8.500 
mPa*s 

Keverék 

 Sűrűség (23°C-os keverék) EN ISO 2811 1,58 - 1,66 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 aljzattal szemben támasztott követelmények: 

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

 

Száraznak minősül az aljzat a német felületvédelmi szabvány DAfStb 2001-10 
előírásai szerint, betonminőség függvényében. 

Az aljzat maradék nedvességtartalma nem haladja meg a 4 tömeg% -ot 
C30/37 betonminőségig és nem haladja meg a 3 tömeg% -ot C35 / 45 
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betonminőség esetén, CM készülékkel mérve.   

 

Az aljzat hőmérséklete +10°C-nál magasabb és 3 °C-kal a harmatpont fölött 
legyen. 

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 történik, majd a felületet ipari porszívóval 
portalanítani kell. 

Kivitelezés 

Kivitelezési hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +10 °C 

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C 

Feldolgozhatósági idő +10 °C esetén kb. 50 perc 

+20 °C esetén kb. 35 perc 

+30 °C esetén kb. 15 perc 

Keverési arány A komponens: B komponens = 100,0 : 16,7 tömegrész 

Keverési eljárás Az előírt keverési arányoknak megfelelően szállított A és B komponenst az 
alábbiak 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.  

Keverés után az anyagot egy tiszta edénybe át kell tölteni, és újból át kell 
keverni. Nem szabad a szállító edényből dolgozni!  

 

Az egyes komponensek hőmérséklete keveréskor legalább +15 ºC legyen.  

 

A StoPur EB 200 StoDivers EBQ hozzáadásával gyorsítható. Az adagolásra, a 
feldolgozhatósági időre, az esőállóságra és a járhatóságra vonatkozó adatok a 
Táblázat (lásd a függeléket) tartalmazza: StoPur EB 200 Quick StoDivers EBQ-
val. 

A StoPur EB 200 kb. 2 tömegrész StoDivers ST állékonyságjavító anyaggal 
tölthető függőleges vagy meredeken lejtős felületeken történő alkalmazáskor. A 
hozzáadott sűrítőanyag mennyisége a függ a hőmérséklettől. 

A StoDivers ST hozzáadása után ismét alaposan át kell keverni, és azonnal fel 
kell használni az anyagot. 

Anyagszükséglet Felhasználás módja kb. anyagszükséglet 

Bevonatként 2,5-3,0 kg/m² 
Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, az aljzat állapotától 
és a konzisztenciától. A megadott felhasználási értékek csak tájékoztató jellegűek. 
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Az anyagszükséglet pontos értékét építményenként egyedileg kell, illetve lehet 
meghatározni. 

Rétegfelépítés 1. Aljzat előkészítése  

2.a. Alapozás StoPox 452 EP-vel 

2.b. Alapozás és glettelés 

2.c. Alapozás "egynapos" balkonbevonathoz 

3. Bevonat 

4.a. Chips-szórás (laza beszórás) 

4.b. Chips-szórás (teljes beszórás) 

5. Fedőbevonat 

Kivitelezés 1. Ajzat előkészítése  

 

2.a. Alapozás StoPox 452 EP-vel (2 rétegben)  

A bekevert StoPox 452 EP-t gumi lehúzóval, árasztva kell szétteríteni az 
aljzaton. 

5 perc várakozás után egyenletesen át kell hengerelni.   

Anyagszükséglet StoPox 452 EP: kb. 0,3-0,5 kg/m² 

A második réteget StoQuarz 0,1-0,5 mm vagy StoQuarz 0,3-0,8 mm 
szemnagyságú kvarchomokkal egyenletesen be kell szórni, szemcse szemcse 
mellett sűrűséggel.  

Anyagszükséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm / 0,3-0,8 mm: kb. 1,0 kg/m² 

 

2.b. Alapozás és glettelés a felületi érdesség kiegyenlítése 

A bekevert StoPox 452 EP-t gumi lehúzóval, árasztva kell szétteríteni az 
aljzaton. 

5 perc várakozás után egyenletesen át kell hengerelni.   

Kiegyenlítő gelttelésként a StoPox 452 EP-t 1:3 tömegrész arányban Sto 
Zuschlag KS-el töltve, az 1. munkamenet friss alapozására kell felhordani.  

Anyagszükséglet: StoPox 452 EP: kb. 0,5 kg/m²/mm rétegvastagsághoz  

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

 

A friss glettelést egyenletesen be kell szórni StoQuarz 0,3-0,8 mm 
szemnagyságú kvarchomokkal. 

El kell kerülni hogy beszóratlan helyek legyenek - ezért szükség esetén a 
glettréteg hiányos részeit felül kell szórni. 

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

 

2.c. Alapozás "egynapos" balkonbevonathoz 

A bekevert StoPox GH 500 S anyagot gumilehúzóval, árasztva kell szétteríteni 
az aljzaton. 

5 perc várakozás után egyenletesen át kell hengerelni.   
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Anyagszükséglet StoPox GH 500 S: kb. 0,3-0,5 kg/m²  

Az alapozást nem kell beszórni, így a bevonatnak 24 órán belül rá kell kerülnie. 

 

3. Bevonat 

A StoPur EB 200-at fogazott acél simítóval kell felhordani, majd tüskés hengerrel 
légteleníteni.  

Anyagszükséglet StoPur EB 200: kb. 2,5-3,0 kg/m²  

 

4.a. Chips-szórás (laza beszórás) 

Laza beszórás StoChips 1 mm vagy StoChips 3 mm-el. 

Anyagszükséglet StoChips 1 mm: kb. 30 g/m² 

 

4.b. Chips-szórás (teljes beszórás) 

StoChips 1 mm-t enyhe feleslegben, a friss bevonatra kell szórni. Az 
anyagszükséglet függ a szórás időpontjától és a szórás technikájától.  

Anyagszükséglet: StoChips 1 mm: kb. 0,4 - 0,7 kg/m² 

 

5. Fedőbevonat 

Teljes chips szórás esetén a chips megkötése érdekében StoPur DL 520 
fedőbevonatot kell felhordani.  

Laza szórás esetén a fedőbevonat elhagyható.  

Anyagszükséglet StoPur DL 520: kb. 0,2 kg/m² 

Száradás, kötés, következő 
réteg felhordása 

Teljes kötés +20 °C-on 65%-os relatív páratartalomnál 7 nap múlva.  

 

A StoPur EB Quick rendszer korai esőállósági és járhatósági adatait lásd  

(Figyelem! 1 duplarészes tasak 2 x 50 ml) 

Táblázat (Függelék): StoPur EB 200 Quick rendszer StoDivers EBQ-val. 

A munkaeszközök tisztítása A szerszámokat használatot követően StoDivers EV 100-zal meg kell tisztítani. 

Megjegyzések, javaslatok, 
speciális tudnivalók, 
egyebek 

Állékonyságjavító anyagként kizárólag StoDivers ST alkalmazható. Különben 
kötési zavarok léphetnek fel.  

A teljesítménynyilatkozat(ok)ban megadott kopásállósági osztály sima, nem 
beszórt bevonatokra vonatkozik.  

 

StoPur EB 200 Quick rendszer  

A StoPur EB 200 StoDivers EBQ hozzáadásával gyorsítható.   

Az adagolásra, a feldolgozhatósági időre, az esőállóságra és a járhatóságra 
vonatkozó adatok a függelékben lévő táblázatban találhatók (keverési eljárás). 
Ügyeljen a táblázat felülvizsgálati számára és a dátumra.  

Először a StoPur EB 200 A és B komponensét kell összekeverni (lásd a keverési 
eljárást). A StoDivers EBQ-t közvetlenül a feldolgozás előtt kell hozzáadni, még 
egyszer alaposan át kell keverni, és azonnal fel kell hordani. 
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Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális 
„Műszaki adatlapok”-ban találhatóak.  

A teljesítménynyilatkozat(ok) megtalálhatók a www.sto.hu oldalon. 

 
Szállítás 

Szín nagy színválaszték, RAL-színskála, korlátozott színválaszték PG 11/ PG 12 
árcsoport szerint 

 Cikkszám Megnevezés Kiszerelés 

 03634/009 StoPur EB 200 30 kg Set 

 03634/001 StoPur EB 200 15 kg Kombi 

Raktározás 

Raktározási körülmények Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen. 

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

Jelölés 

Termékcsoport Bevonat 

GIS-KÓD PU40 

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
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További információk a StoPur EB 200 Műszaki ismertetőhöz 
 
 
 
 
StoPur EB Quick rendszer 
 
A StoPur EB 200 StoDivers EBQ hozzáadásával gyorsítható. 

A következő információk a StoPur EB 200 anyag 15 kg-os kiszerelésére vonatkoznak. 

 
 

Hőmérséklet Tartalmaz / nem 
tartalmaz StoDivers 

EBQ-t 

Fazékidő 
(perc) 

Esőálló Járható 

10 °C nem tartalmaz 50 24 óra múlva 48 óra múlva 
10 °C 100 ml 35 12 óra múlva 24 óra múlva 
10 °C 2 x 100 ml 20 5 óra múlva 24 óra múlva 
20 °C nem tartalmaz 35 12 óra múlva 12 óra múlva 
20 °C 100 ml 20 5 óra múlva 12 óra múlva 
20 °C 2 x 100 ml 10 5 óra múlva 5 óra múlva 

 
 

Először a StoPur EB 200 A és B komponensét kell összekeverni (lásd a keverési eljárást). A StoDivers EBQ-t 
közvetlenül a feldolgozás előtt kell hozzáadni, még egyszer alaposan át kell keverni, és azonnal fel kell hordani. 

 

Rev. 03 / Érvényes 2012.09.13.-tól 
 
 
 
 
 
 

Táblázat StoPur EB 200 


