Technický list
StoSilent Fix
Výplňová hmota pre škáry na sadrovej báze pre
akustické systémy Sto-Akustikplattensystemen

Charakteristika
Aplikácia

 v interiéri
 na lepenie stykov dosiek pre akustický systém StoSilent Distance
 na vyrovnanie otvorov po skrutkách

Vlastnosti

 veľmi dobrá lepivosť
 rýchloschnúci
 dobrá priľnavosť

Vzhľad

 matný

Zvláštnosti/upozornenia

 nemiešať s inými materiálmi
 spotreba sa môže meniť v závislosti od systému

Technické údaje

Kritérium
Objemová hmotnosť

Norma / skúšobný

Hodnota/

predpis
EN ISO 2811

Jednotka
1,1 g/cm³

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. Vlhké,
prípadne nie celkom vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie ako napr. tvorbu
bublín alebo trhliny v nasledujúcich povrchových úpravách. Preto nenanášať na
vlhké alebo znečistené podklady.

Príprava

Pred vykonávaním ďalších prác nechať Sto-Systémy akustických dosiek
minimálne 24 hodín zasychať.
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Spracovanie
Teplota spracovania

minimálna teplota podkladu a teplota pri spracovaní: +12 °C

Príprava materiálu

Produkt nasypať do čistej a studenej vody, kým materiál nie je viditeľný na
povrchu. Sadrovacou lyžicou alebo podobným nástrojom premiešať až po
dosiahnutie konzistencie spracovania.
Nádoba na zarábanie a miešací nástroj musia byť čisté.

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

pri maloformátových doskách

0,50

kg/m²

pri veľkoformátových doskách

0,30

kg/m²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a
konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné
hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.
Aplikácia

nanáša sa pomocou kartuše, naniesť japonskou špachtľou alebo výmennou
kartušou, naniesť špachtľou
Zarobenou stierkovou hmotou naplniť kartušu (napr. nástroj Knauf, obj. č. 9955811, 9955-813) a pomocou dýzy ju naniesť do stredu okraja dosky. Materiál
alternatívne špachtľou naniesť na škáry.
Zarobenú stierkovú hmotu rovnomerne aplikovať na hranu, aby bolo v styku dosiek
zaručené prilepenie v celej hrúbke hrany. Ďalšiu dosku prisunúť zboku a prilepiť.
Stierkovú hmotu pritom netlačiť na nosné koľajnice.
Prebytočný materiál po cca 30 minútach odraziť. Nevyťahovať na nulu.
V dopadajúcom svetle nie sú dosky úplne bez viditeľných nerovností.

Schnutie, tvrdnutie, čas
prepracovania

Čas spracovateľnosti rozmiešanej stierky až po začiatok tuhnutia je cca 20 minút.
Z tohto dôvodu si pripraviť iba toľko materiálu, ktorý je možné spracovať za cca 60
minút. Potom ho už nepoužívať a zarobiť si novú zmes.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania,
špeciálne, iné

Je nutné dodržiavať smernice pre spracovanie firmy Sto týkajúce sa spracovania
akustických systémov StoSilent. Sú k dispozícii v spoločnosti Sto SE & Co. KGaA.
Nečisté nádoby alebo nástroje skracujú čas spracovateľnosti.
Stuhnutý materiál nepoužívať, pridaním vody alebo miešaním sa použiteľnosť
StoSilent Fix neobnoví.
Montáž/povrchová úprava sa smie vykonávať až po predchádzajúcom zaškolení!

Dodávka
Farebný odtieň

prírodne biely
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Balenie

vrece

Skladovanie
Podmienky skladovania

Skladovať v suchu.

Doba skladovania

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: 9450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku
2019

Označenie
Produktová skupina

Stierková hmota

Bezpečnosť

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.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
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