Technický list
StoTint Aqua
Tónovacia pasta bez pojiva

Charakteristika
Aplikácia

 exteriér a interiér
 na vytvorenie farebného odtieňa vodou riediteľných materiálov na povrchovú
úpravu, ktoré musia byť maximálne odolné voči poveternostným vplyvom,
mechanicky zaťažiteľné alebo ich farebný odtieň musí byť stabilný
 vápenné, disperzné, silikátové a silikónovo-živičnéfarby, stierkové hmoty a
omietky na vápenno-cementovej, silikátovej a silikónovo-živičnej báze, organické
omietky
 na vytvorenie farebného odtieňa StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo,
StoCalce Effetto a StoLook Lasura

Vlastnosti

 iba pre farby a omietky

Vzhľad

 v závislosti od sýtosti farebného odtieňa a použitého materiálu (náterový
priestriedok, omietka)

Zvláštnosti/upozornenia

 do každej farby pridať max. 1 hmotnostné %
 materiál najskôr natónovať, až následne nariediť

Spracovanie
Teplota spracovania

V závislosti od použitého materiálu.

Pomer miešania

prídavok max. 1 % StoTint Aqua

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

podľa použitia
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
Pred použitím dobre pretrepať.
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Vopred overiť vhodnosť použitia na skúšobnej ploche.
V prípade strojového miešania pasty sa pigmenty v materiáli na povrchovú úpravu
lepšie rozptýlia.
Po použití nádobu pevne uzavrieť, aby sa zabránilo zachnutiu pasty.

Schnutie, tvrdnutie, čas
prepracovania

V závislosti od použitého materiálu.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Dodávka
Farebný odtieň

Skladovanie
Podmienky skladovania
Doba skladovania

Označenie
Produktová skupina

okrová (02305-001), umbra (02305-002), oxidovočervená (02305-003),
oxidovozelená (02305-004), čierna (02305-005), citrónovožltá (02305-006),
zlatožltá (02305-007), kobaltovomodrá (02305-008), tehlovočervená (02305-009),
hnedá (02305-010)

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

Tónovací koncentrát

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.
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Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
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