
  

 

 

Caracteristici 

Date tehnice 

Stratul suport 

 

  Fişă Tehnică  

Stoplex W 
 

Grund universal apos, pe bază acrilică, 

întărit cu siloxan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilizări • exterior 
• pentru straturi suport şi acoperiri minerale şi organice 
• pentru straturi vechi dar portante 

Proprietăţi • reglează gradul de absorţie 
• consolidează stratul suport 
• îmbunătăţeşte aderenţa pentru straturile următoare 

• caracter hidrofob 

• foarte bune proprietăţi de penetrare 

Normă / 

Criteriu Reglementare UM Observaţii 

Densitate EN ISO 2811 1,0 g/cm3 
 

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 concreţiuni cal- 
caroase sau agenţi de separare. 

 

Pregătirea sratului suport Suprafeţele existente trebuie testate pentru confirmarea portabilităţii. Îndepărtaţi toate 

suprafeţele care nu prezintă stabilitate. 
 

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

Temperatura maximă a aerului şi a stratului suport: +30 °C 
 

Pregătirea materialului Agitaţi foarte bine materialul în ambalajul original înainte de utilizare 

În funcţie de porozitatea şi absortia stratului suport, materialul se poate dilua cu apă până la 
un raport de 1:1 

Consum Tipul de aplicare Consum aproximativ 
 

pe strat aplicat 0,10 - 0,40 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. 

Aplicare 



  

 

 

Certificate / Aprobari 

Identificare 

 

Fişă Tehnică 
 

Stoplex W 
 
 
 

Aplicare Cu pensula, rola sau mecanizat (airless) 

 

Aplicaţi cu pensula şi impregnaţi materialul bine în stratul suport. Trebuie evitat ca straturile de 
amorsare să lase la urmă un aspect lucios. 

Uscare, întărire, acoperire Materialul se uscă normal prin procesul de evaporare al apei din conţinut. 
În cazul unor condiţii nefavorabile, precum temperaturi scăzute şi umiditate ridicată a aerului, 

timpii de uscare se pot prelungi raportat la aceste condiţii. 

 
La o temperatură de +20°C (aer şi strat suport) şi 65 % umiditate relativă a aerului, următorul 

strat se poate aplica după aproximativ 12 ore. 

 

Curăţarea unelelor Curăţaţi uneltele cu apă imediat după folosire. 
 

 

Note, recomandări, informaţii 

generale, altele 

În cazul aplicării mecanizate prin pulverizare, trebuie purtat un echipament de protecţie adec- 

vat. 
 

 
Nuanţe de culori Aspect gălbui 

Ambalare Canistră, Doză 

 
Posibilitate de opţiuni 

suplimentare 

 

Reţeta produsului poate să fie modificată pentru o protejare împotriva atacului algelor şi ciu- 
percilor. 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. 
 

 
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 
 

Z-33.41-116 StoTherm Classic / Vario, lipit în construcţii masive 
Aprobare generala pentru constructii 

 

Z-33.43-66 StoTherm Cell 
Aprobare generală pentru construcţii 

Z-33.44-134 StoTherm Mineral L / Classic L 
Aprobare generală pentru construcţii 

 

Z-33.46-422 STEF cu placare ceramică sau piatră naturală 
Aprobare generală pentru construcţii 

 

Grupa de produs Grunduri 
 

Compoziţie Conform cu normele şi prevederile VdL (Asociaţia Germană pentru Vopsele şi Tuşuri de Impri- 

mare): Straturi de acoperire pentru elementele de construcţie: Dispersii polimerice, pigmenţi 
minerali, apă, glicol-eter, aditivi, conservanţi. 

Depozitare 

Livrare 
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