
Techninių duomenų lapas 

StoFlexyl 

Organinis armuotas glaistas 
cokolių  hidroizoliavimui 

SAVYBĖS

Naudojimas  išorės darbams 
 kaip gruntas, klijai, glaistas, armavimo mišinys, dažų gruntas ir 
hidroizoliavimo mišinys 
 kaip klijai skirti priklijuoti polistirolą prie pamatų
 kaip armavimo mišinys zonose, kur nuo žemės taškosi purslai  
 kaip drėgmės blokatorius ant nutinkuoto fasado vietos arčiau žemės

Savybės  cokolio apsauga nuo drėgmės 
 gerai prikimba prie bituminio pagrindo

 platus panaudojimas 
 neskirta mūro hidroizoliavimui 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Kriterijai Standartai /  
Vertė/ vienetas Žymos 

Testai 
Tankis EN ISO 2811 1.1 - 1.3 g/cm³ 

Vandens pralaidumo vertė w EN 1062 -3 
< 0.05

kg/(m²*h
0,5

) 
Vandens garų difuzijos 

EN ISO 7783-2 5,700 Vidutiniškas 
atsparumo faktorius µ

Atsparumas ugniai (klasė) DIN 13501-1 C-s1, d0 Normaliai

užsidegantis 
Dalelių dydis EN 1062-1 < 500 µm S3 rupus 

Nurodytos vertės yra apytikslės arba vertės vidurkis. Mes naudojame natūralias 
žaliavas savo produktams gaminti, tai reiškia, kad nurodytos vertės gali labai 
nežymiai skirtis pagamintoje partijoje. Tačiau tai neturi poveikio produktui ir jo 
skirtai funkcijai atlikti.    

 

PAGRINDAS 

Reikalavimai Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, išlaikantis svorį, ne riebaluotas ir be
dulkių. Drėgnas pagrindas vėliau gali iššaukti įtrūkimus ar pūsles. 

Paruošimas Patikrinkite ar pagrindas yra atlaikantis sekančius sluoksnius. Pašalinkite
silpnus ar išsisluoksniavusius paviršius. 
Jei reikalinga, pagrindas turi būti nuvalytas. 
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NAUDOJIMAS 

Darbo temperatūra Žemiausia pagrindo/oro temperatūra: +5° C
Aukščiausia pagrindo/oro temperatūra: +30°C 

Maišymo santykis StoFlexyl / Cementas CEM I ar CEM II A/LL ar CEM II B/LL = 1.0 : 1.0 dalys
pagal svorį 

Medžiagos paruošimas Pridėkite CEM I ar CEM II A/LL ar CEM II B/LL klasės cemento minėtu santykiu
Išmaišykite su mikseriu, kol gausite vientisą masę. Praskieskite su vandeniu, kad
pasiekti reikiamą konsistenciją. 

Išeiga Naudojimo paskirtis Apytikslė išeiga 

Hidroizoliavimas 3.90 kg/m² 

Klijavimas 2.00 kg/m² 

Gruntas ar drėgmės blokatorius 0.50 kg/m² 

Armavimas 1.30 kg/m² 

Tinko išeiga priklauso nuo pasirinkto įrankio, pagrindo įgeriamumo ir tinko 
tirštumo. Nurodytos išeigos sąnaudos Jums gali pasitarnauti tik kaip orientyras.

Jei reikalaujama, tiksli išeiga gali būti apskaičiuota kiekvienam projektui
atskirai. 

(Visa info nurodyta be cemento, pridėjus cemento, išeiga tampa 
dvigubai mažesnė.) 

Naudojimas Rankiniu būdu su dantyta glaistykle 

Kaip hidroizoliacijos mišinys: 
glaistyti ant nugruntuoto pagrindo. Atminkite minimalų medžiagos kiekį, o 
minimalus sluoksnio storis yra 3 mm. 

Kaip klijai: 
tepkite ant polistirolo su 15 x 15 mm dantyta glaistykle (jei pagrindas 
nelygus sluoksnis iki maksimaliai 1 cm/m). 

Kaip gruntas ar drėgmės blokavimo sluoksnis:
praskieskite su apytiksliai 10% vandens, tepkite su teptuku 

Kaip armavimo mišinys: 
tepkite ant polistirolo su nerūdijančia glaistykle. Įsodinti Sto-Glass
stiklo audinio tinklelį ir išlyginti. 

Džiūvimas, stingimas ir 

galimas sekantis sluoksnis 
Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, vėjo ir santykinės oro drėgmės. 
Esant nepalankioms oro sąlygoms (pvz. lietui ar tiesioginei saulei), darbo ir 
džiūvimo metu būtina tinkamai apsaugoti darbo vietą 

Sekantis sluoksnis galimas po 24 valandų, jei oro/pagrindo temperatūra yra  apie 
+20°C, o santykinė oro drėgmė 65%. 
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Instrumentų valymas Su vandeniu iš karto po darbo. 

Indikacijos, Daugiau informacijos aprašymuose, susijusiuose su sistemos
rekomendacijos, speciali panaudojimu. 
informacija, kita 

IŠVAIZDA 
Spalva pilka/balta 

nepraskiesta: pilka 
su cementu: cemento 
su StoFlexyl cementu: balta 

SAUGOJIMAS 
Saugojimo sąlygos Saugoti sandariai uždarytą šiltoje patalpoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės

spindulių. 

Galiojimo laikas Originalioje pakuotėje kokybė garantuojama iki galiojimo pabaigos. Galiojimo 
datą galima pamatyti ant gamybos numerio. 
Numerio paaiškinimas: 
Numeris 1 = paskutinis metų numeris, numeriai 2 + 3 = savaitė 
pvz: 5450013223 – galiojimas iki 2015 metų 45 savaitės.  

SERTIFIKATAI 
Z-33.41-116 StoTherm Classic

®
 / Vario, klijuoti ant konstrukcijos

Nacionalinis techninis patvirtinimas 
Z-33.43-61 StoTherm Classic

®
 / Vario / Mineral, priklijuota ir priveržta

Nacionalinis techninis patvirtinimas 
Testo sertifikatas 21 0593 0 99  StoFlexyl – vandens nepralaidumas 

Vandens nepralaidumo testas

Bandymų nr. 105 35965/8 Lango ir sienos konstrukcijos vandens nepralaidumo
testas  
Atsparumo lietaus vandeniui bandymas 

IDENTIFIKACIJA 
Produkto grupė Glaistas 

Sudėtis Pagal VdL direktyvą (Vokietijos dažų ir spaustuvių rašalo asociacija):
Pastatų padengimo medžiaga iš polimerų dispersijos, kvarco, kalcio

karbonato, vandens, glikolio eterio, priedų ir konservantų. 

Sauga Skaitykite saugos duomenų lapą! 
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SPECIALIOS INSTRUKCIJOS 

Informacija apie šį produktą ir jo panaudojimo sritį yra paremta mūsų patirtimi. 

Tačiau galutinis produkto naudotojas yra atsakingas už šio produkto tinkamą 

panaudojimą. 

Jei produktą norima naudoti ne pagal aprašyme nurodytą paskirtį, būtina 

pasikonsultuoti ir gauti leidimą. Jei nėra patvirtinimo, atsakomybę prisiima pats 

naudotojas. Tai liečia ir kombinacijas su kitais produktais. 

Jei paruošiamas naujas techninių duomenų lapas, tai visi prieš tai buvę aprašymai 

nebetenka galios. 

Gamintojas: 
Sto SE & Co. KGaA 
Ehrenbachstr. 1 
D - 79780 Stühlingen, Vokietija 
Tel: +49 7744 57-0 
Faks:  +49 7744 57-2178
Infoservice.export@sto.com
www.sto.de 
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