
Tudatosan építeni.

StoCryl BF 700 padlófesték
Alacsony kipárolgás, számos lehetőség

Az alacsony kipárolgási értékkel 
rendelkező, sokoldalúan és egyszerűen 
felhasználható új egykomponensű 
StoCryl BF 700 padlófesték számos al-
kalmazási területen megállja a helyét, 
hozzájárul az egészséges beltéri klíma 
és a dekoratív megjelenés kialakítá-
sához.

Egyszerű felhasználás,  
egyéni dizájn

A StoCryl BF 700 segítségével köny-
nyedén alakítható ki egyedi, esztétikus 
megjelenésű bevonat különböző ce-
mentkötésű aljzatokon, mint pl. beton 
és esztrich felületeken. 
Az egykomponensű anyag azonnali 
használatra kész, elég felkeverni, 
felvinni és kész is a bevonat. Kopásál-
ló, könnyen tisztítható, kiváló fedőké-
pességű termék. A StoCryl BF 700 a 
RAL színskála és a StoColor-rendszer 
szerint színezhető, így szinte minden 
színben rendelkezésre áll.  Ezüst, arany 
és réz színű chips keverék beszórással 
mindemellett még csillogóbb, még 
egyedibb hatások is elérhetők.

Sokoldalúan használható 
a pincétől az erkélyig

A StoCryl BF 700 alkalmazási lehe-
tőségeinek sokrétűsége tökéletesen 
illeszkedik a lehetséges kialakítási 
módokhoz. 
Magas fokú vegyi ellenálló képessé-
ge következtében a StoCryl BF 700 
kiválóan alkalmas olajfogó tálcák és 
liftaknák egyszerű bevonatának elké-
szítésére. Padlófestékként ugyanígy 
tökéletes megoldást jelent pincék, 
hobby-helyiségek, tetőterek, lépcsők, 
valamint mosó- és szárítóhelyiségek 
kialakításához. A nagy színválasz-
téknak és hét fémes színárnyalatnak 
köszönhetően semmi sem szabhat ha-
tárt a kreativitásnak a váróhelyiségek, 
recepciók, folyosók, értékesítési- és 
kiállító helyiségek, valamint  erkélyek 
kialakítása terén. Sokszínűségével és 
vegyi ellenálló képességével a StoCryl 
BF 700 az új lehetőségek úttörője.

Áttekintés:

Felhasználási területek:
    • Pince és hobby-helyiségek
    • Padlásterek
    • Lépcsők és folyosók
    • Mosó- és szárítóhelyiségek
    • Pihenő, váró és személyzeti helyiségek
    • Recepciók
    • Értékesítési- és kiállító helyiségek
    • Erkélyek

Alkalmazási terület:
    • Bel- és kültérben
    •  Színes bevonatként ásványi alapfelületekre
    •  Csekély mechanikai terhelésű járható felületekre

Tulajdonságok:
    • Egykomponensű
    • Azonnali használatra kész
    •  Alacsony kipárolgási értékkel, a VOC-kibocsátá-

sok tekintetében teljesíti az AgBB előírásait
    • CO2-semleges
    • Kopásálló
    • Időjárásálló
    • Vízzel hígítható
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