
Techninis duomenų lapas 

StoLotusan
®

  K 

Dekoratyvinis fasado tinkas su Lotus-Effect
®

 

technologija. „Samanėlės“ tekstūra. 

SAVYBĖS 

Naudojimo sritis  išorės darbams 
 ant lygių ir tvirtų fasadų arba ant apšiltintų fasadų

 ant mineralinių arba organinių paviršių 
 netinka ant horizontalių ar nuožulnių paviršių 

Savybės  tinkas atitinka EN 15824 
 Lotus-Effect

®
 technologija: purvas nuo fasado nubėga kartu su 

vandeniu 
 labai išreikštas savaiminis nusivalymas lietaus metu 
 nedegus, A2-s1, d0 
 suformuoja apsauginę plėvelę 
 puikus padengiamumas 
 labai aukštas CO2 ir garų pralaidumas 
 labai atsparus drėgmei 

Išvaizda  „samanėlės“ tekstūra 

Informacija  StoSilo technologija - Services/ Silo apžvalga 
 šviesos atspindėjimo vertė ≥ 20 galima be papildomo apdirbimo 

Techniniai duomenys 

Kriterijai 
Standartai/  

Vertė/ vienetas Žymos 
testai 

Tankis EN ISO 2811 1.7 - 1.9 g/cm³ 

Difuzija –oro sluoksnio storio 
EN ISO 7783-2 0.05 - 0.08 m V1 aukštas 

ekvivalentas 
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Vandens pralaidumas w EN 1062 -3 
< 0.05 

W3 žemas
kg/(m²*h

0,5
) 

Vandens garų difuzijos 
EN ISO 7783-2 25 - 40 V1 aukštas 

pasipriešinimo faktorius µ 

Atsparumas ugniai (klasė) DIN 13501-1 A2-s1, d0       nedegus 

Šilumos laidumas DIN 4108 0.7 W/(m*K) 

Nurodytos vertės yra apytikslės arba vertės vidurkis. Mes naudojame natūralias

žaliavas savo produktams gaminti, tai reiškia, kad nurodytos vertės gali 

nežymiai skirtis pagamintoje partijoje. Tačiau tai neturi poveikio produktui ir jo

skirtai funkcijai atlikti. 
PAGRINDAS 

Reikalavimai Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus ir išlaikantis krūvį taip pat be
išsisluoksniavusių sluoksnių, be druskų ar valiklių likučių. Drėgnas ar nepilnai
sutvirtėjęs pagrindas gali vėliau pažeisti nutinkuotą sluoksnį pavyzdžiui gali atsirasti 
pūslių ar susiformuoti įtrūkimai. 

Paruošimas Patikrinkite ar tinkuojamas pagrindas bus išlaikantis apkrovas. Pašalinkite bet
kokius pagrindo sluoksnius, kurie gali atsilupti, 
dėl to kad neišlaikys tinko svorio. 

NAUDOJIMAS 

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

Tinko paruošimas Naudokite kiek įmanoma mažiau vandens, kad nesugadinti konsistencijos. Gerai
sumaišykite prieš darbą. Jei bus purškiama mechaniniu būdu, tai vandens kiekis
yra parenkamas pagal pompos reikalavimus. Kaip taisyklė kuo spalva stipresnė, 
tuo mažiau vandens galima naudoti. Tinkavimo darbus apsunkins, jei tinką  
per daug praskiesite. Rezultatas taps prastesnis (pagrindas bus nevienodai tvirtas,

gali skirtis spalvos intensyvumas)  

Išeiga Tinko tipas Apytikslė išeiga 

K 1.0 1.90 kg/m² 

K 1.5 2.40 kg/m² 

K 2.0 3.20 kg/m² 
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K 3.0 4.30 kg/m² 

Tinko išeiga priklauso nuo panaudojimo būdo, pagrindo ir konsistencijos 
bei kitų faktorių. Išvardintos vertės yra naudotinos tik kaip orientyras.  
Jei reikalaujama apibrėžti tikslią išeigą, tai galima atlikti kiekvienam projektui

atskirai. 

Tinkavimo eiga Gruntas: 
Priklausomai nuo pagrindo tipo ir sąlygų, gali būti reikalingas grunto sluoksnis. 

Mineralinis ir krūvį atlaikantis pagrindas: 
Reikalinga atlikti pagrindo įgeriamumo suvienodinimo 
ir pagerinti sukibimą su tinku. 
Produktai: StoPrep Miral ar Sto-Primer(Putz grunt) , StoPrep QS 
(izoliuoja šarmus) 

Organinis ir krūvį atlaikantis pagrindas: 
Jei organinio pagrindo spalva labai skirsis nuo tinko spalvos, rekomenduojama 
nugruntuoti su spalvą subalansuojančiu gruntu. Jei tinko sluoksnis bus nelygus
rekomenduojame pagrindą nudažyti su panašia spalva (tonuoti gruntą). 

Produktai: Sto-Primer (putz gruntas) arba StoPrep QS  

Naudojimas rankiniu arba mašininiu būdu 

Tinkavimas gali būti atliekamas rankiniu arba mechaniniu būdu. Kaip
taisyklė, šviežiai nutinkuotą paviršių reikia pataisyti rankiniu būdu, kad   
išgauti norimą tekstūrą. 

Naudokite nerūdijančio metalo glaistyklę, kad užtepti tinką ant pagrindo. O   
norėdami pasiekti reikiamą tekstūrą, naudokite plastikinę glaistyklę. 

Tai pat rekomenduojame naudoti purškimo aparatą su bunkerio sistema („hopper 
gun“) norint gauti lygų rezultatą. 

Rezultatas priklauso nuo darbo metodo, darbo priemonių ir tinkuojamo paviršiaus. 
Nurodyti darbo instrumentai yra tik rekomendacinio pobūdžio. 

Džiūvimas Tinkas džiūsta, kai iš jo išgaruoja vanduo. Pilnai išdžiūna per 14 dienų. 
Prastos oro sąlygos palėtina džiūvimo procesą. 

Labai svarbu apsaugoti tinkuojamą arba šviežiai nutinkuotą paviršių,  jeigu 
yra prastos meteorologinės sąlygos (pvz. apsaugoti nuo lietaus). 
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Venkite sąlygų, kurios lėtina džiūvimą. O langų stiklus užklijuokite su 
skaidria lipnia plėvele. Nenuplėškite šios apsaugos darbo metu ir kol 
Lotusan tinkas dar neišdžiuvo. 

                                                     Prie +20 °C temperatūros (oro ir pagrindo) ir 65 % santykinės oro drėgmės,   
                                                     sekantį sluoksnį ankščiausiai atlikti galima po 24 valandų. 

. 

instrumentų valymas Darbo instrumentus nuplauti su vandeniu iš karto po darbo. 

Indikacijos, rekomendacijos, 

speciali informacija, 

kita 

Vandens atstūmimo efektas priklausomai nuo oro sąlygų yra pasiekiamas per 3 
mėnesius. Tačiau jei tinkas buvo tonuotas, tai užtrunka dar šiek tiek ilgiau. 

Vandens atstūmimo efektas su riebaluotu purvu veikia tik iki tam tikro lygio, tai 
atsitinka dėl sumažėjusio gebėjimo drėkinti su vandeniu. 

IŠVAIZDA 

Spalva balta, ribotos fonavimo galimybės pagal StoColor sistemą 

Kai tinkuojama pagal StoTherm Vario ir StoTherm Wood EWI sistemas, tai 

pasirinkta Lotusan tinko spalvos šviesos atspindėjimo vertė negali būti mažesnė 

nei 20 %. O pagal StoTherm Classic
®

 sistemą mažiausia vertė 15 %. Spalvos su 

žemesnėmis šviesos atspindėjimo vertėmis gali būti naudojamos tik jei gamintojas 

įvertins visas aplinkybes ir duos atskiras rekomendacijas. 

Spalvos stabilumas: 
Dėl meteorologinių sąlygų ir ypač dėl UV spindulių ir drėgmės, paviršiaus 

spalva gali kisti bėgant metams. 

Fasadus su intensyviomis ar tamsiomis spalvomis, metams bėgant galima 

papildomai paryškinti su papildomu dažų sluoksniu. 

Užpildo spalva: 
                                                  Natūralus baltas marmuras yra naudojamas kaip tinko užpildas. Šis užpildas laikui    

                                                         bėgant gali tapti dalinai matomas ir išryškėti, kaip tamsesnės dalelės tinke. 
                                                  Jei tinko spalva buvo pasirinkta šviesi, o ypač geltona, marmurinio užpildo dalelės   

                                                         gali prasišviesti pro tinko spalvą. Tai gali atsitikti, dėl kontrasto tarp tinko spalvos ir 
                                                         tinko marmuro užpildo dalelių. 

                                                  Šis natūralus užpildas iš gamtos nepakeičia tinko kokybės ar funkcionalumo. 
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Spalvos tikslumas: 

Sunku suteikti garantiją spalvos vienodumui kaip ir garantiją nuo dėmių, kurios gali 
atsirasti, dėl cheminių ir/arba fizikinių džiūvimo procesų, kurie gali keistis, keičiantis oro 
sąlygoms ar esant skirtingiems tinkuojamiems paviršiams. O ypač, kai yra: 

a) nevienodai įgeriantis pagrindas 

b) skirtinga pagrindo drėgmė per visą plotą 

c) skirtingas pagrindo šarmingumas 

d) tiesioginiai saulės spinduliai ir vietos kur yra nuolatinis šešėlis krentantis ant 
šviežiai nutinkuoto pagrindo. 

Emulsijos išplovimas: 

Jei džiūvimas užsitęsia ir esant lietui ar rūkui gali atsirasti dryžiai. Tai nekenkia produkto 
kokybei. Šis efektas pradingsta su sekančiu lietumi.  

Tonavimas Gali būti tonuojamas maksimaliai 1 % su StoTint Aqua pigmentais. 

Galimos spec. opcijos Nėra specialių reikalavimų šiam tinkui 

Pakuotė Kibiras 

SAUGOJIMAS 

Sandėliavimo sąlygos 
Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje. Saugoti nuo sušalimo, karščio ir tiesioginių 
saulės spindulių.  

Galiojimo laikas Produkto kokybė originalioje pakuotėje yra garantuojama iki 

produkto galiojimo laiko pabaigos. Galiojimo datą galima 

matyti ant serijos numerio. 
Numerio paaiškinimas: 
Numeris 1 = metų paskutinis numeris, numeriai 2 + 3 = kalendorinė savaitė 

      PVZ: 5450013223 – galioja iki 2015 metų 45 savaitės 
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SERTIFIKATAI 

ETA-03/0027 StoTherm Classic
®

 1 (polistirolas ir StoArmat Classic)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-05/0098 StoTherm Classic
®

 2 (polistirolas ir StoLevell Classic)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-06/0004 StoTherm Classic
®

 3 (polistirolas ir Sto fibromis sutvirtintas

glaistas) 
Europos techninis patvirtinimas 

ETA-13/0223 StoTherm Classic
®

 4 (polistirolas ir StoArmat Classic AS)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-09/0058 StoTherm Classic
®

 5 (polistirolas ir StoArmat Classic plus)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-11/0504 StoTherm Classic
®

 6 (polistirolas ir Sto fibromis sutvirtintas

glaistas) 
Europos techninis patvirtinimas 

ETA-11/0505 StoTherm Classic
®

 7 (polistirolas ir StoPrefa Armat)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-12/0030 StoTherm Classic
®

 10 (polistirolas ir StoArmat Classic S1)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-07/0156 StoTherm Classic
®

 1 (MW/MW-L ir StoArmat Classic)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-07/0088 StoTherm Classic
®

 2 (MW/MW-L ir StoLevell Classic)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-09/0288 StoTherm Classic
®

 5 MW/MW-L (StoArmat Classic plus)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-12/0533 StoTherm Classic
®

 10 MW/MW-L (StoArmat Classic S1) 
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Europos techninis patvirtinimas 

ETA-05/0130 StoTherm Vario 1 (polistirolas ir StoLevell Uni)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-06/0045 StoTherm Vario 3 (polistirolas ir StoLevell Novo)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-06/0107 StoTherm Vario 4 (polistirolas ir StoLevell Duo)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5 (polistirolas ir StoLevell Beta)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-12/0561 StoTherm Vario 7 (polistirolas ir StoLevell FT)

Europos techninis patvirtinimas 

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

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-07/0027 StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L ir StoLevell Novo)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-13/0901 StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L ir StoLevell FT)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-13/0581 StoTherm Mineral 8 (MW-L - Sistema A / Sistema B)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-08/0303 StoTherm Wood 1(HWF ir StoLevell Uni, dowel/bracket)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-09/0304 StoTherm Wood 2 (HWF ir StoLevell Uni)

Europos techninis patvirtinimas 

ETA-09/0267 StoTherm Resol 
Europos techninis patvirtinimas 

ETA-13/0580 StoTherm Resol Plus 
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Europos techninis patvirtinimas 

ETA-09/0266 StoTherm Classic
®

 8 (polistirolas ir StoArmat Classic/Classic

plus) 
Europos techninis patvirtinimas 

P 5086-1 StoLotusan K – anglies dioksido pralaidumas 
Anglies pralaidumo testai 

IDENTIFIKACIJA 

Produkto grupė Tinkas 

Sudėtis Pagal VdL direktyva (Vokietijos dažų ir spaustuvių rašalo asociacija) 
pastatų padengimui ir pagaminta iš polimero dispersijos, titano dioksido, kalcio
karbonato, aliuminio hidroksido, sikagelio, silikatų užpildų, vandens, glikolio
eterio, alkoholio, priedų ir konservantų 

Saugumas Produktas yra pavojinga medžiaga.

Prašome perskaityti saugos duomenų lapą! 

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

galutinis produkto naudotojas yra atsakingas už šio produkto tinkamumo įgyvendinimą.

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

79780 Stühlingen / Vokietija

www.sto.de 

Patikrinta 18.12.15 StoLotusan
®

 K.   
8/8 

                               

http://www.sto.de/
http://www.glaistymas.lt/

