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Be lakiųjų organinių junginių (LOJ), aukšto matišku-
mo vidaus akriliniai dažai, 1 klasė dengiamumo,
2 klasė šlapiam trynimui pagal EN 13300  

Charakteristikos 
Pritaikymo sritys • Vidaus darbams

• Kaip aukšto matiškumo vienasluoksniai dispersiniai dažai ant lygių šviesai 
jautrių sienų bei lubų paviršių  

Savybės • labai geri pataisymams
• labai aukšto dengiamumo
• labai aukštas baltumo laipsnis
• atsparūs paviršiaus dezinfekavimo priemonėms
• be tirpiklių ir plastifikatorių
• sertifikuota  TÜV (nepriklausoma kontrolė)
• be garavimui aktyvių medžiagų 

Optika • aukšto matiškumo pagal EN 13300

Techninės charakteristikos

Kriterijai
Norma

Rodikliai Pastabos

Tankis EN ISO 2811 1.3 - 1.5 g/cm³ 

Išeiga EN 13300 7 m²/l 

Blizgumas EN 13300 aukšto matiškumo

Šlapio trynimo klasė EN 13300  2 klasė

Dengiamumo klasė EN 13300 1 klasė

Maksimalus grūdelių dydis EN 13300 smulkūs

Lentelėje pateikti vidutiniai duomenys. Kadangi mūsų produkcijos gamyboje 
naudojamos tik natūralios kilmės medžiagos, todėl duomenys gali nereikšmingai 
varijuoti, kas, vienok, neturi įtakos produkcijos kokybei. 

Pagrindo paruošimas

Reikalavimai Pagrindo paviršius turi būti sausas, švarus, tvirtas, taip pat nedaugiasluoksnis, ne- 
išblukęs. Drėgnas ir netvirtas pagrindas gali sąlygoti pūslių bei įtrūkimų 
susidarymą sekančiuose dangos sluoksniuose. Nedažyti ant purvinų ir drėgnų 
paviršių.

Paruošimas Senas pagrindas: 
Pašalinti senus dangos ir dažų sluoksnius ir išvalyti (mechaniškai arba reaktyvų 
pagalba).
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Tinkai grupės PG II + III: dengiant ant patvaraus, normaliai įgeriančio pagrindo -
nereikalauja išankstinio pagrindo paruošimo. Dengiant ant porėtų, smėlingų, 
stipriai įgeriančių paviršių reikalingas išankstinis apdirbimas gruntu StoPrim 
Plex.

Gipsas ir tinkai statybinės grupės PG 
IV (ne grupei IV d) + V: gruntuoti 
StoPrim Plex.  

Statybinės gipso plokštės: stipriai įgeriančias plokštes iš anksto 
apdirbti StoPrim Plex. 

Gipskartono plokštės: nuglaistytas gipskartonio plokštes sekančio 
sluoksnio dengimui paruošti su StoPrim Plex.  

Stipraus geltonavimo atveju reikalingas papildomas apdirbimas su StoPrim Isol 
(žr. tech. informacijos lapą BFS 12). Gipskartonio plokščių gamintojų 
duomenimis, glaistyti paviršiai, kuriuos ilgą laiką veikia šviesa, turi savybę blukti, 
kas sukelia spalvos tono pasikeitimus. Kad išvengti panašių situacijų 
rekomenduojama padengti bandomuosius plotus ant keleto pavyzdžių, įskaitant 
sujungimus.
Paviršiaus įtrūkimus stabdanti danga pagal VOB Part C, DIN 18363, Para-
graph 3.2.1.2 garantuoja pilną paviršiaus armavimą, e.g. with StoTap Pro 100 
S or StoTap Pro100 P.  

Betonas: veikiant garu išvalyti paviršius nuo riebalų bei vaško nešvarumų. Defek-
tus ir ertmes šalinti su StoLevell In Z. Gruntuoti StoPrimPlex.  

Porėtas betonas: gruntuoti StoPrim Plex ir užglaistyti. 

Plytų mūras:gruntuoti                                                                            
StoPrim Plex.  

Medinės, laminuotos, faneruotės plokštės ir medžio lukštas: vaškuotas 
plokštes,gruntuoti StoPrim Plex arba Sto-Aquagrund. 

Stabilius paviršus: matinius, silpnai įgeriančius paviršius dengti be išankstinio 
pasiruošimo. Blizgius ir dažytus paviršius nuvalyti ir dengti tarpine danga 
StoPrim Color. Gruntuoti su StoPrim Plex, jeigu paviršius apdirbtas stipriai 
įgeriančiais dažais  

Seni balinti paviršiai bei dengti mineraliniais dažais: kiek įmanoma pašalinti 
dulkes nuo paviršių.Gruntuoti su StoPrim Plex.  

Kalkiniai dažai: kruopščiai nuvalyti. Dengti priklausomai nuo 
paviršiaus paruošimo. 

Tinkamai nesilaikantys tapetai: pašalinti visiškai. Popieriaus ir klijų likučius 
išvalyti. Paviršiaus nelygumus užglaistyti su StoLevell In Fill. Toliau apdirbti
vadovaujantis naudojimo instrukcijomis.
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Paviršiai su pelėsiu: Nuvalyti pažeistas vietas vandeniu (pvz., teptuku arba 
glaistykle). Apdirbti su StoPrim Fungal. Gruntuoti priklausomai nuo pagrindo 
savybių bei tipo.

Paviršius pažeistus nikotino, vandens, suodžių ar riebalų: išplauti dėmes 
antiriebalinėm priemonėm, gerai išdžiovinti ir pašalinti nešvarumus. Priklausomai 
nuo pagrindo stovio esant reikalui galima atlikti izoliacinį gruntavimą StoPrim Isol 
pagalba, esant būtinumui pakartoti.  

Dengiant akrilinius hermetikus ir glaistus, dėl jų padidinto elastingumo, gali at-
sirasti dažų dangos itrūkimų bei spalvos pokyčių. Dėl didelio įvairios produkcijos 
pasirinkimo rinkoje atskirais atvejais tikslinga priimti savistovius sprendimus dėl 
produkto tinkamumo. 

Aukščiau pateikti pavyzdžiai neatleidžia vykdytojo nuo savarankiško situacijos 
įvertinimo bei tinkamo pagrindo paruošimo.  

Pritaikymas

Temperatūrinis režimas Naudoti ne žemesnėje temperatūroje nei: +5 °C 

Pasiruošimas darbui Pirmam ir antram sluoksniui skiesti vandeniu ne daugiau nei 5 %.  

Stengtis gauti norimą konsistenciją su minimaliu vandens kiekiu. Prieš naudojimą 
gerai sumaišyti. Dažant mechaniniu būdu užtikrinti vandens padavimą į pompą. 
Intensyvios spalvos, kaip taisyklė, konsistencijos optimizavimui reikalauja mažiau 
vandens. Per didelis skiedimas sukelia dažymo sunkumus ir atsiliepia kokybei 
(pvz., permatomumas, atspalvis).  

Išeiga Pritaikymo būdas Apytikslė išeiga 

sluoksniui 0.13 - 0.15 l/m² 

dengiant 2 sluoksniais 0.26 - 0.30 l/m² 

Dažų išeiga taip pat priklauso nuo pagrindo paruošimo kokybės ir dažų konsistenci-
jos. Nurodyti dydžiai gali būti priimami tik kaip orientaciniai. Tikslias išeigas galima 
nustatyti tik tiesiogiai objekte. 

Dažymas Gruntavimas: priklausomai nuo pagrindo tipo bei 
sąlygų.    

Tarpinis sluoksnis::  
StoColor Rapid Ultramatt  

Baigiamasis sluoksnis::  
StoColor Rapid Ultramatt  
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Priklausomai nuo atspalvio ir paviršiaus tipo gali atsirasti būtinybė dengti pakar-
totinai.

Dažymas (procedūra) Dengti teptuku, voleliu arba purkštuvu
Kad išvengti defektų sekantis sluoksnis turi būti dengiamas tik išdžiuvus 
pirmajam.
Purkštuvas:
Antgalis: 0,018” -0,026”
Slėgis: 150 -180 bar
Antgalio kampas: 50°
Skiedimas: ок. 5 % vandens  

Džiūvimas, kietėjimas,                 Pilnai išdžiūna per 3-4 dienas.
sekančio dengimo laikas             Esant dideliam drėgnumui ir žemoms temperatūroms džiūvimo laikas ilgėja.
    

Esant +20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei: sekantis dengimas
įmanomas po 6 valandų. 

Instrumentų valymas Iškart po naudojimo išplauti vandeniu. 

Nurodymai, rekomendaci-
jos, specifika, kitka 

Nurodymai džiovinimui: Gipskartonio plokštės gali rodyti jautrumą padidintam 
drėgnumui. Tai gali sąlygoti puslių susidarymą, atskilimų bei glaisto paburkimų. 
Todėl gipso ir gipskartonio gamintojų sąjunga, savo tehniniame lape 
“Gipskartonio plytų glaistymas”, greitam džiūvimui rekomenduoja iš anksto 
pasirūpinti gera ventiliacija ir tinkamu temperatūriniu režimu. 

Tiekimo detalės

Atspalviai Tiekiama balta, sendinta balta AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 
(NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), ribotas tonavimas pagal StoColor 
System 

Užpildo išretėjimas: Dengiant mechaninėm priemonėm tamsiais intensyviais 
tonais, viršutiniuose sluoksniuose galimi šviesesnių segmentų atsiradimai dėl 
natūralių komponentų naudojimo. Produkto kokybė ir funkcionalumas išlieka 
nepakitę.  
Blizgių ar intensivesnių spalvų poreikio atveju mes rekomenduojame  1 trynimo 
klasės pusiau matinius ar blizgius dažus (StoColor Opticryl Satinmatt / Satin / 
Gloss). Tai padidins paviršių valymo savybes bei jų mehaninį atsparumą inten-
syviai eksploatuojamose patalpose.  

Spalvos tono tikslumas: veikiant cheminiams ir fiziniams procesams bei skirtin-
goms
oro ir statybos sąlygoms ne garantuojamas lygus tonas ypatingai prie:
a. nevienalytis porėtas pagrindas
b. įvairios drėgmės dėmės ant paviršiaus 
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c. paviršius neturi turėti šarminių komponentų.  

Pastaba: kolorantų sudėtyje gali būti nedidelis kiekis tirpiklio.  

Vietos kurios buvo pertaisytos, perdirbtos gali matytis per galutinį sluoksnį; tai 
priklauso nuo daugelio veiksnių, kurie suminėti BFS duomenų lape Nr. 25  ir kad 
to neįmanoma išvengti, netgi atliekantant pirminį dažymą.  

Tonavimas StoTint Aqua tonuojant neturi viršyti 1%.  

Pakuotė Kibirai 

Sandėliavimas 

Sandėliavimo salygos Saugoti tvirtai uždarytoje pakuotėje, saugoti nuo šalčio.

Storage life Laikyti originalioje pakuotėje iki galiojimo termino pabaigos. Galiojimo terminas
nurodytas ant pakuotės. Žymėjimų paaiškinimas: skaičius 1 = metai, skaičiai 2 + 3 =
kalendorinė savaitė
Pavyzdys: 1450013223 –galiojimo laikas iki 45-оs kalendorinės savaitės 2011 metų 

Sertifikatai/Patvirtinimai

TÜV StoColor Rapid 
Ultramatt 

Patikrinta kenksmingų medžiagų sudėčiai
Emisijos elgesio patvirtinimas 

TÜV StoColor Rapid 
Ultramatt 

Atsparūs dezinfekcinėms priemonėms
Paviršiaus dezinfektantų atsparumo patvirtinimas

Apibūdinimas

Produkto grupė Akrylato-Dispersiniai

Sudėtis IPagal VdL-Richtlinie statybinės dangos, polimerinė dispersija, titano dioksidas,, 
silikatinis užpildas, magnio silikato hidroksidas, baltasis molis, vanduo, priedai, 
konservantai 

Saugumas Saugumo lapas randasi svetainėje www.sto.de. Prašom, laikykitės šių instrukcijų
dirbant su šiuo produktu, bei ji sandėliuojant. 

Special information 

Informacija šiame techniniame lape tarnauja tikslingam medžiagų naudojimo
užtikrinimui, ir yra paremta mūsų žiniomis ir patirtimi. Nežiūrint į tai, ji neatleidžia
vartotojo nuo būtinybės savistoviai įvertinti jų pritaikymo galimybes.
Priedai, kurie nebuvo pateikti šiame techniniame lape, gali būti priimti vykdymui 
tik
po konsultacijos su Sto AG specialistais, priešingu atveju vartotojas pats prisiima
atsakomybę už veiksmus. Ypatingai tai liečia maišymą (kombinacijas) su kitais
produktais.
Su naujos informacijos atsiradimu, senoji nebetenka galios. Naujausius duomenis
galite rasti www.sto.de 
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Sto AG 
Ehrenbachstr. 1 
D - 79780 Stühlingen 
Phone: +49 7744 57-0 
Fax:   +49 7744 57-2178 
Infoservice.export@stoeu.com 
www.sto.de 


