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StoSeal D 100  
1 mm vastag fugatömítő szalag, munkahézagokhoz 
  

Jellemzés  

Külső megjelenés Világosszürke 

Rendeltetés Tartósan tömíti a fugákat 
Nagy mozgások felvételére képes 

Feldolgozás Gazdaságos feldolgozás 

Alkalmazási terület  

 Csak kültéri felhasználás 
Beton és vasbeton 

Műszaki adatok  

Termékcsoport Tömítőszalag 

Jellemző Szabvány/vizsgálati előírás Érték Egység 
Felületsúly DIN 53352 5.4 900 kg/m² 
Szakítószilárdság DIN 53504 S2 6 1) Mpa 
Szakadási nyúlás DIN 53504 S2 400 1) % 
Továbbszakadási szilárdság DIN 53363 600 1) N/cm 
Keménység ISO 868 80 2) Shore A 

Jellemző adatok 
 

1) Minimális érték 
2) Körülbelüli érték 
A mutatószámok megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes nyers-
anyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély mértékben eltérhet 
anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná. 

Feldolgozási tudnivalók  

Aljzat A betonaljzat 
- laza, málló részektől, könnyen leváló rétegektől (pl. cementtej) mentes legyen és nem mor-

zsolódhat vagy porlódhat. 
- mentes legyen a felülettel párhuzamos vagy ahhoz közeli részeken kagylósodásra utaló re-

pedésektől és leválásoktól. 
- általában mentes legyen a lehúzási nyomoktól (indokolt esetben maradhat) 
- mentes legyen idegen anyagoktól, így pl. nem megfelelő régi bevonatoktól, leválasztó 

anyagoktól, növényektől, kivirágzásoktól. 

Az aljzat előkészítése A cementtejet és más, nem kellően szilárd réteget, valamint minden, a tapadást akadályozó 
részt és szennyeződést szemcseszórással és tisztítással kell eltávolítani. Az eközben keletkező 
víz- és pormaradékot teljesen el kell távolítani. 
Kisebb egyenetlenségeket StoPox KS 100-zal vagy más, összeférhető termékkel ki kell tölteni, 
ill. síkba kell hozni. 

Feldolgozási hőmérséklet Lásd: StoPox KS 100 

Rétegfelépítés Aljzat-előkészítés 
Vastag StoPox KS 100 alapozó réteg 
StoSeal D 100 beágyazva 
StoPox KS 100 fedőréteg 

 
Műszaki kézikönyv. Kiadás 2003 február. A korábbi terméktájékoztatók ezennel érvényüket vesztik. Kérjük, használat előtt a www.stocretec.de vagy 
www.sto.hu címen győződjenek meg arról, hogy az Önök előtt lévő példány a legújabb kiadás-e. 
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StoSeal D 100  
Fugatömítő szalag, 1 mm vastag, munkahézagokhoz 
  

Feldolgozás Alapozó felhordása és a tömítőszalag elhelyezése: 
Vastag StoPox KS 100 alapozó réteget készítünk, majd belenyomjuk a StoSeal D 100-at. 
A még nedves tömítésre StoPox KS 100 fedőréteget hordunk fel. A StoPox KS 100-nak minde-
nütt 2-3 mm-rel be kell takarnia a tömítőszalagot. Közben ügyelni kell rá, hogy a fuga tágulási 
tartományában ne fedjük be a fugatömítő szalagot. 
Későbbi bevonáshoz a StoPox KS 100-at azonnal le kell szórni 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal. 
Mechanikai védelem: 
A fugatömítő szalagot az építkezés minden szakaszában óvni kell a mechanikai sérülésektől! Ez 
bádoglemez-csíkokkal, gumi granulátumból készült lemezekkel vagy extrudált polisztirol leme-
zekkel történhet. 
A szalagot óvni kell a tartósan 70° feletti hőmérsékletektől. 
Ellenállóság: 
Jól ellenáll a vizes, bitumenes alapbevonatoknak, a víznek, cementes, meszes víznek, a tenger-
víznek, a közüzemi szennyvíznek, az UV-sugárzásnak, a hidrolízisnek és a mikroorganizmus-
oknak. 
Korlátozottan áll ellen az erős lúgoknak/savaknak, szerves oldószereknek (szénhidrogének, 
észterek, ketonok). 

Szállítás  

Szín Világosszürke 

Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz helyen kell tárolni. 

Raktározási idő Minőségét az eredeti csomagolásban megőrzi… (lásd a csomagoláson) 

Különleges tudnivalók  

Biztonság 
A termék kezeléséről, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG bizton-
sági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára hozzá-
férhető. 

Felülvizsgálat száma StoSeal D 100/DE/DE/004 

Érvényesség 2002. 10. 21. 
 

 


