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  Fişă Tehnică  

StoColor Jumbosil 

Vopsea pentru faţadă pe bază de dispersii, 

îmbunătăţită cu răşini siliconice, cu materiale 
de umplere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilizări • exterior 
• pentru acoperiri opace cu uşoare proprietăţi de umplere pe straturi suport minerale sau 

organice, straturi suport neelastice 

• nu se aplică pe straturi suport umede sau murdare 
• nu este recomandată pentru aplicare pe suprafeţe orizontale sau înclinate expuse la 

intemperii 

Proprietăţi • uşoare proprietăţi de umplere 
• foarte bun comportament la uscare 
• tensiuni interne reduse 

• caracter hidrofob 

• permeabilitate la CO
2 
şi vaporii de apă 

• posibilitate de comandare cu opţiune de film suplimentar pentru protecţie (alge/ciuperci) 
• uscare mată 

• rezistenţă la medii alcaline 

Aspect • mat 
 

Caracteristici speciale / Note • cu film de protecţie pentru un efect prelungit împotriva apariţiei algelor şi ciupercilor 
 

Normă / 

Criteriu Reglementare UM Observaţii 

Densitate 

Echivalent de difuzie 

Grosimea stratului de aer 

Coeficientul de permeabilitate 

al apei “w” 

Coeficient μ de rezistenţă la 

difuziune a vaporilor de apă 

EN ISO 2811 

EN ISO 7783-2 

 
EN 1062 -1 

 
EN ISO 7783-2 

1,5 - 1,6 g/cm3 

0,23 m 

< 0,05 

kg/(m2*h0,5) 

720 

 
 

V2 mediu 

 
W3 redus 

valoare 
medie 

Grad de luciu EN 1062-1 mat 

Grosimea stratului uscat EN 1062-1 320 μm 

Granulometrie EN 1062-1 < 100 μm 

G3 

E4 > 200; B 400 

 

S1 fin 
 

 

Valorile exprimate reprezintă valori medii. Dat fiind variaţia materiei prime utilizată la 

producerea materialului, valorile reale determinate la fiecare lot de material pot varia puţin, 

fără afectarea calităţii produsului. 

 
Cerinţe Suprafaţa trebuie să fie stabilă, curată şi rezistentă precum şi fără straturi de concretiuni cal- 

caroase sau agenţi de separare. 

Stratul suport 

Caracteristici 

Date tehnice 
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Suprafeţele care înca nu s-au uscat pot să provoace probleme precum băşicarea sau fisurarea 

stratului de acoperire care va fi aplicat ulterior. Suprafeţele critice trebuie testate pentru con- 

firmarea portabilităţii. Stabiliţi o suprafaţă pentru teste înainte de aplicarea materialului pe 

toată suprafaţa. 

Masuri de pregatire Se recomandă verificarea straturilor existente pentru confirmarea capacităţii portante a aces- 
tora. Se vor îndepărta orice suport sau strat care nu prezintă o portanţă suficientă. 

 
Temperatura de lucru Temperatura minimă de aplicare a stratului suport/aerului: +5 °C 

Temperatura maximă de aplicare a stratului suport/aerului: +30 °C 
 

 

Pregătirea materialului Stratul intermediar se diluează cu maxim 5% apă. 

Stratul final se diluează cu maxim 5% apă. 

 
Utilizaţi cât mai puţină apa cu putinţă pentru a atinge o consistenţă adecvată pentru aplicare. 

Amestecaţi bine înainte de aplicare. Pentru aplicarea mecanizată, cantitatea de apă necesară 

se stabileşte în funtiie de parametruii tehnici ai utilajului / pompei. De regulă, culorile mai 
intense / închise, necesită o cantitate mai mică de apă pentru a atinge consistenţă potrivită 

pentru aplicare. O diluare prea mare a materialului va avea ca şi rezultat o îngreunarea a 

procesului de aplicare şi performanţe diminuate ale materialului (ex. putere de acoperire, pete 
de culoare). 

Consum Tipul de aplicare Consum aproximativ 

pe strat aplicat 

pentru 2 straturi aplicate 

0,20 - 0,25 l/m2 

0,40 - 0,50 l/m2 
 

Consumul depinde printre alţi factori de metoda de aplicare, condiţia şi tipul stratului suport 

cât şi de consistenţa materialului. Valorile consumurilor exprimate mai sus, au doar caracter 

orientativ. Unde sunt necesare valori exacte ale consumului, acestea se pot determina doar în 
urma testelor care se recomandă a se face la faţa locului. 

Succesiunea straturilor Tipul de aplicare: 
Depinde de tipul şi starea stratului suport. 

 
Strat intermediar: 

StoColor Jumbosil 

 
Strat final: 

StoColor Jumbosil 

 
Aplicarea de straturi ulterioare s-ar putea să fie necesară în funcţie de culoarea aleasă şi tipul 

stratului suport. 

Aplicare Cu pensula, rola sau mecanizat (airless) 
 

Uscare, întărire, acoperire Produsul se uscă printr-un proces fizic normal de evaporare a apei din conţinutul acestuia. O 
uscare completă a structurii materialului se obţine doar după aproximativ 14 zile de la aplicare. 

Condiţiile climatice nefavorabile pot să prelungească timpii de uscare. 

 
Pe perioada condiţiilor meteo nefavorabile este obligatoriu a fi luate măsuri preventive de 

protecţie (ex. protecţie împotriva ploii) a suprafeţelor care sunt în lucru sau care au fost 

proaspăt finalizate. 
 

 
 

 
Curăţarea unelelor 

Acoperiri succesive pot să fie aplicate după 24 de ore atunci când temperatura aerului/stratului 

suport este de aproximativ +20°C şi umiditatea relativă 65%. 
 

Curăţaţi uneltele cu apă imediat după folosire. 

Aplicare 
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Note, recomandări, informaţii 

generale, altele 

 

În cazul aplicării mecanizate prin pulverizare, trebuie verificat dacă instalaţiile sunt decvate 

pentru procesarea de produse cu conţinut de materiale de umplere (ex. ştuţuri de absorţie 

dimensionate adecvat sau coturile de ţeavă ale dispozitivului). 
 

 
Nuanţe de culori Alb, posibilitate de colorare conform sistemului de culori StoColor system. 

Stabilitatea culorilor: 
Datorită expunerii generale la intemperii, în mod deosebit intensităţii iradierii UV corelată cu 
efectele umidităţii, suprafaţa poate să prezinte schimbări în timp. Datorită acestui lucru se pot 

constata modificări vizibile ale culorilor. 

În acelaşi timp, acest lucru este şi un proces care este influenţat de material şi condiţiile obiec- 

tivului. Se vor lua în considerare reglementările locale în vigoare, fişele tehnice, etc. 

 
Granule închise la culoare: 

Nisipurile folosite la obţinerea tencuielilor decorative de la Sto sunt produse naturale şi pot să 

iasă în evidenţă ca şi granule de nisip sau granule de texturare puţin mai închise la culoare. 
Acesta nu este un defect de calitate ci mai degrama un nesemnificativ inconvenient optic. Este 

reflectat astfel caracterului natural de bază şi proprietăţile naturale ale materiei prime folosite. 

 
Cedarea filerului: 

Atunci când suprafeţele acoperite/vopsite sunt expuse unor stresuri mecanice este posibil ca 
datorită filerului folosit pentru nuanţe de culoare mai închise şi intense, zonele care au fost 

solicitate să-şi modifice culoarea către mai deschis. Acest lucru nu afectează calitatea sau 

caracteristicile produsului. 

 
Fidelitatea culorilor: 

Datorită diferenţelor dintre procesele chimice/fizice de întărire a materialului aplicat pe straturi 

suport diferite, nu se poate garanta o fidelitate a culorii sau imposibilitatea apariţiei petelor de 
culoare, mai ales în următoarele cazuri: 

a. straturi suport cu suprafeţe care au graduri de absorţie diferite 

b. zone cu diferenţe în gradul de umiditate pe suprafaţa stratului suport 

c. zone cu diferenţe în gradul de alcalinitate/compuşi diferiţi pe suprafaţa stratului suport 

d. radiaţie solară directă împreună cu delimitarea evidentă a stratului proaspăt aplicat 

 
Spălarea emulgatorului: 

Datorită condiţiilor care prelungesc uscarea, pe suprafaţa tencuielilor care nu sunt complet 
uscate în timpul stagiului iniţial de expunere la intemperii cauzate de rouă, ceaţă, stropire cu 

apă sau ploaie pot să apară dungi de scurgere din cauza aditivilor solubili în apă. În funcţie de 

gradul de luminozitate al culorii, acest proces poate să fie de diferite intensităţi. Acest lucru 

nu reprezintă o scădere a calităţii produsului. Aceste efecte normal dispar automat după alte 
expuneri la intemperii. 

 
 

Nuanţare 

 
Posibilitate de opţiuni 

suplimentare 

Se poate nuanţa de către aplicator cu StoColor Tint sau cu max. 1% StoTint Aqua. 
 

Materialul este prevăzut în timpul procesului de fabricaţie cu un adaos al unui film de protejare 
împotriva atacului algelor şi ciupercilor, şi posibilitate de adăugarea al altor agenţi. Se obţine 

astfel un efect de prevenire şi întârziere. Totuşi, nu este posibilă garantarea pe termen lung că 

suprafaţa nu va fi afectată de atacul algelor şi ciupercilor. 

 
 

Ambalare Găleata 

Livrare 
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Condiţii de depozitare Păstraţi ambalajele bine închise în spaţii ferite de îngheţ. 

Durata de depozitare Calitatea şi caracteristicile materialului sunt garantate doar dacă acesta se depozitează în 
ambalajul original. Informaţiile care fac referire la durata maximă de depozitare sunt incluse în 
numărul de lot care este inscripţionat pe eticheta produsului. 

Explicaţie a numărului de lot inscripţionat: 

Cifra 1 = ultima cifră din an, cifrele 2 + 3 = săptămâna calendaristică 

Exemplu: 1450013223 - durata maximă de depozitare expiră în săptămâna 45 a anului 2011 
 

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5 (EPS şi StoLevell Beta) 
Agrement Tehnic European 

 

ETA-05/0130 StoTherm Vario 1 (EPS şi StoLevell Uni) 
Agrement Tehnic European 

ETA-06/0045 StoTherm Vario 3 (EPS şi StoLevell Novo) 
Agrement Tehnic European 

 

ETA-06/0107 StoTherm Vario 4 (EPS şi StoLevell Duo) 
Agrement Tehnic European 

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5 (EPS şi StoLevell Beta) 
Agrement Tehnic European 

 

ETA-04/0074 StoTherm Mineral 4 (MW şi StoLevell Beta) 
Agrement Tehnic European 

ETA-09/0231 StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L şi StoLevell Uni) 

Agrement Tehnic European 
 

ETA-07/0023 StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L şi StoLevell Duo) 
Aprobare generală pentru construcţii 

ETA-07/0027 StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L şi StoLevell Novo) 
Aprobare generală pentru construcţii 

 

Z-33.43-925 StoTherm Wood in construcţii solide de lemn 

Aprobare generală pentru construcţii 

Grupa de produs Vopsea pentru faţadă 
 

Compoziţie Conform cu normele şi prevederile VdL impuse materialelor de finisaj în construcţii -, dispersii 

polimerice, dioxid de titan, carbonat de calciu, fileri silicatici, apă, eter glicol, alifati, aditivi, 
talc, conservanţi. 

 

Cod GISBAU M-DF02 vopsele pe bază de dispersii 
 

Sănătate şi siguranţă * Acest produs conţine substanţe care pot fi considerate periculoase. 
Pentru mai multe informaţii legate de manipularea, depozitarea şi reciclare, analizaţi 
informaţiile cuprinse în Fisa Tehnică de Securitate a produsului, disponibilă la cererea 

aplicatorilor profesionişti

Depozitare 

Certificate / Aprobari 

Identificare 


