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Fasadiniai dažai su Dryonic Technologija, 

bioninių dažų veikimo principas, užtikrinantis 

sausus fasadus bei aukščiausią atsparumą 

prieš grybų ir samanų formavimasi be bioci-

dinio plėvelinio sluoksnio. 

Charakteristikos 

Panaudojimas •išorėje 

•ant mineralinių ir organinių neelastingų pagrindų

•skirtas dengti beveik ant visų įprastų statybinių paviršių

•pagrindams su nuolydžiu iki 45° , nerekomenduojama drėgmei jautriems 

pagrindams bei stogo paviršiams

•tinka ant betono

•tinka ant skardinių fasadų (Pvz. dengtų coil-coating principu) 

•cinkuoti metaliniai pagrindai (pvz. lietvamzdžiai)  

•fibrocementinės plokštės

•hpl-fasadai (aukšto spaudimo laminato plokštės)  

•ant medinių nešančių paviršių išskyrus langus, duris ir pan.   

Savyb ės •Bioninis principas - greitas išdžiūvimas po lietaus ar net esant rūkui  

•aukščiausias baltumo laipsnis 

•labai platus spalvų pasirinkimas ir stabilumas 

•žemiausias pigmento lūžio efektas / žymuo įbrėžus  

•labai atsparūs mechaninei apkrovai 

•laikantys struktūrą 

•gryno akrilo-dervos rišamoji medžiaga 

•CO2-difuzija - C1 klasė (aukščiausia) pagal EN 1062-1  

•labai gerai dengiantys

•puikiai praleidžiantys garus 

•atsparūs šarmų poveikui  

•labai geras sukibimas su visais įprastais statybiniais paviršiais

•labai aukštas atsparumas grybelių ir samanų formavimuisi be plėvelių

Optika •matinė (G3) pagal EN 1062-1  
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Techniniai duomenys

Kriterius 
Norma / 

Standartai
Vertė/Matas Nuoroda 

Tankis EN ISO 2811 1,2 - 1,4 g/cm³  

Difuzijai ekvivalentiškas 

oro sluoksnio storis
EN ISO 7783-2 0,73 - 0,84 m V2 vidutinis

Vandens pralaidumas w  EN 1062 -3 
< 0,05 

kg/(m²*h0,5) 
W3 mažas

Vandens garų pasipriešinimo 

koeficientas µ 
EN ISO 7783-2 5.200 - 6.000  

Blizgumas EN 1062-1 Matinis G3 

Sauso sluoksnio storis EN 1062-1 140 µm E3 > 100; ≤ 200 

Grūdėtumas EN 1062-1 < 100 µm  

Anglies dioksido pralaidumas EN 1062 -6 > 50 g/(m²*d) C1 

Pateikiant vertes būtina atkreipti dėmėsį, jog tai yra vidutinės vertės. Dėl natūralių 

naudojamų žaliavų produktuose duotų verčių parametrai gali nežymiai skirtis su 

skirtingomis partijomis, tačiau tik tiek, kad nekeisti produkto panaudojimo ar 

savybių.  

Pagrindas 

Reikalavimai Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus, be atsumiančių medžiagų.
Nevisiškai susirišę pagrindai, ypatingai nuo drėgmės, aplikuojant dažus 
gali sukelti problemas kaip burbuliukų formavimąsi, įtrūkimus ir t.t.   

Paruošimas Esančius padengimus ar sluoksnius patikrinti dėl tvirtumo. Atsilupinė-
jančius, netvirtus sluoksnius pašalinti prieš aplikuojant.
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Apdirbimas

Apdirbimo temperatūra    Žemiausia pagrindo ir oro temp.: +5 °C  
Aukščiausia pagrindo ir oro temp.: +30 °C 

Medžiagos paruošimas               Pirmą sluoksnį galima skiesti max 5 % su vandeniu.  
Dengiamąjį sluoksnį aplikuoti neskiedžiant. 

Apdirbimo patogumui skiesti vandeniu minimaliu kiekiu. Prieš aplikavimą gerai 
išmaišyti. Mašininiam apdirbimui reikalingi vandens padavimo nustatymai. 
Intensyvių spalvų apdirbimo nustatymui reikalinga mažiau vandens. Jei per
daug praskiedžiama medžiaga, pakinta ir pablogėja jos savybės - dengiamu-
mas, spalva.   

Sąnaudos Panaudojimo tipas Sąnaudos

sluoksnis 0,12 - 0,15 l/m² 

du sluoksniai 0,24 - 0,30 l/m² 

Sąnaudos priklauso nuo apdirbimo metodikos, pagrindo ir konsistencijos. Sąnau-

dos pateiktos tik kaip rekomendacija. Tikslias sąnaudas galima nustatyti padarius 

bandymus objekte. 

Sluoksnių eiliškumas Pagrindo sluoksnis:  
Priklausomai nuo pagrindo tipo ir situacijos 

Tarpinis padengimas:  
StoColor Dryonic  

Dengiamasis sluoksnis:  
StoColor Dryonic  

Priklausomai nuo spalvos ir pagrindo tipo gali reikėti padengti papildomu 
sluoksniu.

Taikymas  Galima aplikuoti teptuku, voleliu, purkšti beoriu aparatu

Rūko purkštuvas:  

Mažas sluoksnio užnešimas be užvolavimo:  Purkštuko 
antgalis: 4/19 arba 4/17  
Spaudimas apie 200 - 250 bar  



Techninis duomenų lapas
StoColor Dryonic  

Rev.-Nr.: 1 / DE / 18.03.2015 / StoColor Dryonic 4/6

Didesnis sluoksnis su papildomu volavimu:  
Purkštuko antgalis: 5/21  
Spaudimas apie: 120 bar  

Beoris įrankis:  
Inospray A 5 arba analogiškas įrenginys 

Rekomenduotina atlikti testinius bandinius 

Optimaliam rezultatui naudoti žarnos prailginimą bei antgalio pratęsimą.

Džiūvimas, kietėjimas,

apdirbimo laikas

Esant didelei santykinei drėgmei ir žemai temperatūrai apdirbimo laikas 
išilgėja. 

Esant nepalankiems orams būtina naudoti fasade apsaugą nuo lietaus. 

Esant +20 °C pagrindo ir oro temperatūrai ir 65 % reliatyviai drėgmei: apdirba-
ma po 24 val. 

Įrankių valymas                  Iškart po panaudojimo nuvalyti po vandeniu

Tiekimas 

Spalvos  Balta, tonuojama pagal StoColor System 

Spalvos stabilumas:  

Dėl atmosferos įtakos, drėgmės, teršalų po laiko dažų spalva gali pakisti. Kalba 

eina apie dinaminį procesą, kuris priklauso nuo klimatinių salygų. Taikomos 

galiojančios nacionalinės taisyklės ir reglamentai. 

Spalvos tikslumas:  

Dėl cheminių ir fizinių susirišimo procesų esant skirtingoms klimatinėms ir ob-

jekto sąlygoms negalima garantija vienodam spalvos formavimuisi ar dėmių

nebuvimui, ypatingai esant sekančioms sąlygoms: 

a. esant nelygiam pagrindo įgeriamumui (negruntuotam paviršiui) 

b. esant skirtingam drėgmės lygiui toje pačioje plokštumoje

c. esant labai stiprioms ir skirtingo intensyvumo šarminėms medžiagoms pagrinde 

d. šviečiant intensyviems saulės spinduliams tiesiai ant ką tik aplikuoto paviršiaus
be papildomos apsaugos ir šešėlio sudarymo. 
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Emulsiklių žymės:

Esant labai drėgniems orams, pradžioje gali susiformuoti balkšvi, beveik per-

matomi nubėgimai, esant rūkui, rasai, lietui dėl pagalbinių, tirpių vandenyje

priemonių naudojimo dažuose. Šie nubėgimai nepažeidžia jokių paviršių ir 

lengvai nusiplauna su lietumi. Priklausomai nuo spalvos šis efektas skirtingu 

intensyvumu reiškiasi ant paviršiaus. Tai nėra produkto nekokybės ženklas. 

Paprastai šis efektas su laiku dingsta esant laisvai aplijamam ar pasiekiamam 

atmosferos veiksnių paviršiui. 

Tonavimas Su StoColor Tint arba max. 1 % su StoTint Aqua galimas savarankiškas tonavimas

Laikymas  

Laikymo sąlygos Laikyti sandariai uždarius. Saugoti nuo šalčio ir karščio bei tiesioginių saulės 

spindulių. 

Laikymo laikotarpis Geriausia kokybė užtikrinama nepažeidus maksimalaus laikymo laiko ant 

pakuotės. Laikymo terminas nustatomas pagal partijos numerį, pvz.: 

Skaičius 1 = metų paskutinis skaičius, Skaičiai 2 + 3 = savaitės numeris

Pvz: 5450013223 - Laikymas iki 45 savaitės 2015 metų.  

Papildomi sertifikatai  

Žymėjimas 

Produkt ų grupė Fasadiniai dažai 

Sudėtis Statybos produktas - dažai, Sudaryta iš polimerinės dispersijos, titano dioksido, 
kalkių, silikatinių priedų, mineralinių užpildų, vandens, alkoholio, esterio, priedų, 
konservuojančių medžiagų.  

GISCODE M-DF02Dispersiniai dažai
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Saugumo nuorodos  prašome skaityti saugumo duomenų lapą

Ypatingos nuorodos

Duomenys, pateikti šiame lape, skirti kaip rekomendacija ir pritaikyti įprastiniam 

naudojimui, patikrinti iš patirties ir bandymų. 

Vartotojas nėra atleidžiamas nuo pareigos individualiai patikrinti panaudojimo 

galimybę pagal savo atvejį.

Panaudojimo sritys, būdai ar kombinacijos, nepažymėtos šiame dokumente 

negali būti produkto tinkamumo garantijos dalimi. Būtina dėl tokio naudojimo 

pasitarti su Sto personalu. Ypatingai tai galioja kombinuojant produktą su kitais 

statybiniais padengimais.  

Su nauju techninio lapo atsiradimu, senojo galiojimas automatiškai anuliuo-

jamas. 

Sto SE & Co. KGaA 
Išskirtinis atstovas      

Lietuvoje

UAB “HOTA”

www.hota.lt

www.sto.lt

www.sto.de


