Technický list
Sto-Anputzleiste Standard S
Okenný ukončovací profil s tesniacou páskou a
TPE slučkou

Charakteristika
Aplikácia

 na trvalé utesnenie napojovacích škár vo fasádnych zatepľovacích systémoch,
napr. rámov okien, rámov dverí, vodiacich koľajníc žalúzií
 montážna dĺžka: ≤ 2,4 mm, profil montovať bez stykov

Vlastnosti

 samolepiaci
 s tieňovou drážkou
 z plastu
 s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
 so samolepiacim ochranným prúžkom pre upevnenie krycích fólií
 absorpcia malých pohybov
 trieda II podľa ÖNORM B 6400

Formát

 dĺžka: 140 cm, 240 cm
 šírka: 14 mm

Zvláštnosti/upozornenia

 nevhodný pre drevostavby
 vhodné pre okná vsadené do muriva, okno: < 5 m², hrúbka izolácie ≤ 300 mm
 vhodné pre okná lícujúce s murivom, okno: < 5 m², hrúbka izolácie: ≤ 160 mm
 Odporúčanie: Vopred ošetrite rám okna podkladovou ceruzkou, aby ste zlepšili
priľnavosť samolepiacej tesniacej pásky.

Podklad
Požiadavky

Podklad všeobecne:
- Pevný, rovný, suchý, vhodný pre lepenie
- Bez mastnoty a prachu
- Bez sintrových vrstiev, výkvetov a separačných prostriedkov

Príprava

1. Vhodným čistiacim prostriedkom vyčistite rám okna alebo rám dverí.
Zvoľte čistiace prostriedky: Príp. kontaktujte výrobcu okna alebo výrobcu dverí.
2. Vykonať skúšku lepidla:
Nalepte cca. 10 cm dlhý profilový kus a pritlačte ho.
Po min. 10 minútach prudkým pohybom odtrhnite príp. odlúpnite.
Skúška lepenia je úspešná, pokiaľ sú splnené nasledovné kritériá:
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- Lepiaca plocha prebieha plynulo bez prerušení.
- Lepiaca plocha tvorí ≥ 80 % kontaktnej plochy.
- K odtrhnutiu dôjde v páse peny a nie na lepiacej ploche.
3. Drážky v rohovej oblasti rámu okna príp. rámu dverí uzavrite pomocou StoFugenkitt WF alebo StoSeal F 100, aby vznikla rovná plocha.
Spracovanie
Teplota spracovania

teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +5 °C
maximálna teplota: +40 °C

Spotreba

Vyhotovenie

Spotreba cca
1,00

m/m

Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane
odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.
Aplikácia
Pokyny:
- Najskôr namontujte profil. Následne namontujte susedné izolačné dosky.
Namontujte profil:
1. Odstrániť ochranný pruh zo samolepiacej tesniacej pásky.
2. Profil namontujte lícujúc s ochrannou lamelou orientovanou nahor a pevne ju
zatlačte do podkladu.
3. Izolačné dosky prirazte k profilu tak, aby lícovali.
4. Integrovaný pás sklotextilnej sieťoviny a sklotextilnú sieťovinu rohovníka
prekryte min. 10 cm a zapustite do armovacej hmoty príslušného systému.
Pokyny ohľadom armovania a konečnej povrchovej úpravy:
- Jednostranne prečnievajúca tkanina sa použije na armovanie vnútorných rohov.
- Armovanie príp. konečná povrchová úprava nesmú prečnievať cez hranu
vylomenia ochrannej lamely. V opačnom prípade nie je možné čisté oddelenie.
- Ochrannú lamelu odstráňte až po zaschnutí koncovej vrstvy.
- Tip: Najskôr vylomte ochranný pruh a následne ho odtrhnite.

Pokyny, odporúčania,
špeciálne, iné

- Pruh sieťoviny omietkovej lišty sa nesmie vystavovať silnému vetru alebo búrke.
Fasádu po montáži omietkových líšt včas vystužte. Ak nie je možné včasné
vystuženie: pruh sieťoviny zaistite plastovými klincami až do vytvorenia výstuže.
- Zabezpečte bezchybnú funkciu profilu: Na tento účel musia byť okná a dvere
upevnené podľa najnovších technických poznatkov, aby bolo možné vylúčiť
neprípustné pohyby. Dodržujte príslušné smernice.
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- Zabezpečte, aby bola oblasť rohov utesnená: ide o oblasť, v ktorej sa stretajú
parapet, okenný rám, omietková lišta a ostenie. Duté miesta uzavrite pomocou
StoColl Fix alebo StoSeal F 100.
Dodávka
Farebný odtieň

biela

Skladovanie
Podmienky skladovania

Skladovať naležato a v suchu.

Označenie
Produktová skupina

Príslušenstvo ETICS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie
karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha
II.
Bližšie informácie nájdete na www.sto.de v sekcii Fachhandwerker / REACH.

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-Anputzleiste Standard S: konštrukcia profilu

Sto Slovensko, s.r.o.
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