
 

 

Műszaki ismertető 1. oldal  

 
StoPur EB 400  
PUR balkonbevonat, vékonyréteg ű, oldószertartalmú 

Jellemzés  

Tulajdonságok UV- és időjárásálló 

Szívósan kemény  
Kopásálló 

Küls ő megjelenés Nagy színválaszték 

EN ISO 2813 szerint fényes, fényességi fok 80-90 (60°-os szögben) 

Alkalmazási terület  

 
Kültérben balkonra és erkélyre 

Cementkötésű aljzatokra, pl. beton- és esztrich felületekre 

Műszaki adatok  

Termékcsoport Bevonat 

Jellemz ő Szabvány/vizsgálati el őírás Érték Egység 

Keverék sűrűsége 23 °C EN ISO 2811-2 1,32-1,40 g/cm³ 

Viszkozitás 23°C-on EN ISO 3219 800-1200 mPa·s 

Shore A keménység (3 nap múlva, 
50°C-on) 

EN ISO 868 42-48  

Tapadószilárdság EN 1542 >1,5 MPa 

Jellemz ő adatok 

 
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. 

Kivitelezési h őmérséklet Kivitelezési hőmérséklet alsó határa: + 10 °C 

Kivitelezési hőmérséklet felső határa: + 30 °C 

Rétegfelépítés 1. Aljzatelőkészítés 

2. StoPox 452 EP alapozó 

3. Glettelés (igény szerint) 

4. Beszórás 0,1-0,5 mm ill. 0,3-0,8 mm szemnagyságú StoQuarz-al 

5. StoPur EB 400 bevonat 

6. Chips szórás (igény szerint) 1 mm StoChips-szel 

Keverési arány A komponens: B komponens = 100,0: 50 tömegrész 

Keverés Az egyes komponensek hőmérséklete keveréskor legalább 15 ºC legyen. 

Hosszabb tárolás után az A komponenst (gyanta) röviden át kell keverni. 

A B komponenst (térhálósító) maradéktalanul hozzá kell önteni az A komponenshez. 
Lassú fordulatú keverővel (max. 300 ford/perc) alaposan össze kell keverni. A keverési idő 3 
perc. Keverés után az anyagot egy tiszta edénybe át kell tölteni, és újból át kell keverni, míg 
homogén massza keletkezik. 



 

 

 
Műszaki ismertető 2. oldal  

 
StoPur EB 400  
PUR balkonbevonat, vékonyréteg ű, oldószertartalmú 

 A StoPur EB 400-hoz függőleges vagy meredek lejtésű felületre történő felhordás esetén 2 - 5% 
StoDivers ST tixotropizáló adagolható. Ennek pontos mennyisége a hőmérséklettől függ. 
A StoDivers ST hozzáadása után az anyagot újból alaposan át kell keverni és azonnal fel kell 
hordani. 

Feldolgozhatósági id ő 10 °C-on kb. 60 perc 

23 °C-on kb. 40 perc 

30 °C-on kb. 20 perc 

Cikk Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb. Anyagszükséglet 
 A komponens PG 11 

A komponens PG 12 
B komponens 

 
Bekevert anyag 

 
0,6-0,8 kg/ m2 

Kivitelezés EMELKEDŐ ALJZATHŐMÉRSÉKLET ESETÉN NEM SZABAD FELHORDANI! 

1. Az ajzat előkészítése 

2. Alapozás 

A bekevert StoPox 452 EP-t gumi lehúzóval, árasztva kell eloszlatni az aljzaton, majd 5 perc  
várakozás után egyenletesen át kell hengerelni.  

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

A friss alapozást egyenletesen be kell szórni 0,1 - 0,5 mm vagy 0,3-0,8 mm szemnagyságú  
StoQuarz-al. 

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

 
3. Glettelés a felületi érdesség kiegyenlítése 

A StoPox 452 EP-t 1:3 tömegrész arányban Sto Zuschlag KS-szel töltve, a friss, be nem szórt  
alapozásra kell felhordani. 

Anyagszükséglet: StoPox 452 EP kb. 1,0 kg/m2 2 mm rétegvastagsághoz 
Anyagszükséglet: Sto Zuschlag KS: kb. 3,0 kg/m² 2 mm rétegvastagsághoz 

A friss glettelést 0,3-0,8 mm szemnagyságú StoQuarz-al, csekély fölösleggel kell beszórni. 
Kerülni kell az üres helyek kialakulását. Szükség esetén a hiányos helyeket az előglettelés 
megszilárdulása előtt be kell szórni. 
 
4. Fedőréteg készítése StoPur EB 400-zal 

A StoPur EB 400-at sima acél gletvassal vagy gumilehúzóval kell felhordani, majd rövid szálú 
nylon hengerrel egyenletesen áthengerelni. 
Anyagszükséglet: StoPur EB 400 kb. 0,6-0,8 kg/m2 
 
5. Chips szórás (igény szerint) 

1 mm-es StoChips-szel (laza leszórás).  
Anyagszükséglet kb. 30 g/m² 
 
Falcsatlakozás 

A felmenő falvégek lezárását alapvetően hajlatképzéssel kell kivitelezni. A hajlatot StoPox  
Mörtel standfest-el kell kialakítani és a következőképpen kell fugázni: 
Alapozás: StoSeal P 305 
Fenékoldali kitöltés: Sto Hinterfüllprofil 
Fugamassza: StoSeal F 355 
 
További tudnivalók 

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

Feldolgozás (1) 

Porszáraz kb. 5 óra múlva 
Várakozási idő a következő réteg felhordása előtt kb. 8 óra 
Járható kb. 8 óra múlva 
Teljes kötés kb. 7 nap múlva 
(1) Minden itt közölt műszaki adat közelítő érték, melyet 23 °C és 50% rel. páratartalom mellet t 
és RAL 7032 standard színre határoztunk meg (amennyiben esetenként nem adtunk meg más 
klímaadatokat) 



 

 

 
Műszaki ismertető 3. oldal  

 
StoPur EB 400  
PUR balkonbevonat, vékonyréteg ű, oldószertartalmú 

A munkaeszközök tisztítása A szerszámokat és munkaeszközöket minden munkamegszakításkor meg kell tisztítani 
StoDivers EV 100-zal 

Szállítás  

Szín PG 11 / PG 12 (lásd: színtáblázat) 

Kiszerelés PG 11: 7 kg-os kombiedény, cikkszám 02992/001 

PG 12: 7 kg-os kombiedény, cikkszám 02992/001 

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

Alkalmazástechnika Általános feldolgozási tudnivalók 

Felülvizsgálat száma StoPur EB 400/DE/DE/007 

Érvényesség 2008. 11. 25-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. 
 

 


