Technický list
StoPrep Contact
Adhézny mostík pre hladké podklady

Charakteristika
Aplikácia

 exteriér a interiér
 ako adhézny mostík pre omietky a stierkové hmoty na hladkých, nenasiakavých
plochách stien a stropov, napr. na hladkom betóne, drevotrieskových,
sadrokartónových a keramických doskách

Vlastnosti

 sprostredkujúci priľnavost'
 plnený

Vzhľad

 matný

Zvláštnosti/upozornenia

 pri použití v exteriéri, vo vlhkých oblastiach v interiéroch a v prípade ďalšieho
použitia vápnocementových omietok pridať do materiálu 20 hmotnostných percent
cementu
 pri spracovaní 4 mm zubovým hladidlom je možné do materiálu pridať až 35
hmotnostných percent cementu
 nevhodné ako adhézny mostík pre sadrové podkladové omietky a sadrové
stierkové hmoty

Technické údaje

Kritérium
Objemová hmotnosť
Prídržnosť na betóne

Norma / skúšobný

Hodnota/

predpis
EN 1062 -3
STN EN 1542

Jednotka
1,4 - 1,6 g/cm³
0,8 - 1,4 N/mm²

Pokyny

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z
dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené
hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti
použitia výrobku .
Podklad
Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na
ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvety ani separačné prostriedky.
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Nové podkladové omietky musia vytvrdnúť najmenej počas doby 14 dní.
Príprava

Skontrolovať únosnosť existujúcich povrchových úprav. Odstrániť neúnosné
vrstvy.

Spracovanie
Teplota spracovania

najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Príprava materiálu

Produkt je pripravený na spracovanie. V závislosti od podkladu produkt zriediť
max. 10 % vody. Materiál pred spracovaním dobre premiešať.
V prípade nasledovných minerálnych omietok a lepidiel do produktu primiešať cca.
20 hmotnostných percent cementu CEM I 32,5, CEM I 52,5 R alebo StoFlexyl
Cement, kým sa nevytvorí homogénna hmota bez hrudiek.

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

natieranie, valčekovanie

0,20 - 0,40

kg/m²

ako nástrek

0,40 - 0,60

kg/m²

zubovým hladidlom (4 x 4)

1,50 - 2,00

kg/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a
konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty
spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.
Skladba povrchovej vrstvy

podkladový náter:
Podľa typu a stavu podkladu.
Adhézny mostík:
StoPrep Contact s cementovou prísadou a bez cementovej prísady

Aplikácia

natieranie, valcovanie, nanášanie zubovým hladidlom, striekanie za
mokra/spracovanie vretenovým čerpadlom, môže sa miešať s cementom CEM I
32,5, CEM I 52,5R alebo StoFlexyl Cement

Schnutie, tvrdnutie, čas
prepracovania

Výrobok schne fyzikálne, odparovaním vody.
Pri vysokej vlhkosti vzduchu a/alebo nízkej teplote sa predlžuje doba schnutia.
Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %:
prepracovanie možné po cca 12 hodinách.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.
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Dodávka
Farebný odtieň

biela
Bez cementu: transparentný, mierne pigmentovaný.
S cementom: cementovosivý.

Skladovanie
Podmienky skladovania
Doba skladovania

Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou
a priamym slnečným žiarením.
Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej
doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedenej na obale.
vysvetlivka k č. šarže:
číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň
príklad: 1450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku
2021

Označenie
Produktová skupina

Podkladový náter

Zloženie

Bezpečnosť

podľa smernice VdL pre náterové hmoty na stavbách
polymérna disperzia
minerálne plnivá
voda
glykoéter
zahusťovadlo
odpeňovač
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze 1,2-benzisotiazolín-3-one (BIT)
ochranný prostriedok pri skladovaní na báze bronopolu (INN)
Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny
Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie
zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich
poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú
zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až
po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí
hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.
Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.
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Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk
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