
Techninių duomenų lapas 

StoPrim Plex 

Nekenksmingas žmogui giluminis gruntas, sukurtas 
vandens ir akrilo pagrindu. 

SAVYBĖS 

Naudojimo sritis vidaus ir išorės darbams 
 ant mineralinių ir organinių paviršių
 ant kreidą surišančių, bet svorį atlaikančių senų dažų ir glaistų bei tinkų


 Sumažina įgeriamumą  tokiems paviršiams kaip gipso kartono plokštės, 

porėti ir įgeriantys paviršiai kaip pvz. tinkai, glaistai, nedegtos plytos, porėtas 

betonas ir t.t.

Savybės  sureguliuoja įgeriamumą

 sutvirtina pagrindą
 padidina sukibimą
 be skiediklių ir plastifikatorių, maža emisijos klasė
 TÜV vokiškos kokybės ženklas – prižiūri išorės tarnybos
 be rūką sukeliančių substancijų

TECHNINIAI DUOMENYS 

Kriterijai 
Standartai 

Vertė/ vnt. žymos 
Testai 

Tankis EN ISO 2811 1.0 g/cm³ 

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, sausas, švarus ir išlaikantis krūvį. Taip pat turi būti 
neišsisluoksniavęs ir be iš pagrindo išbėgusių druskų bei valiklių likučių. 
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Paruošimas 
Patikrinkite ar gruntuojamas pagrindas yra išlaikantis apkrovas. Pašalinkite visus 
netvirtus sluoksnius. 

NAUDOJIMAS 

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

Medžiagos paruošimas Prieš darbą gerai sukratykite pakuotę. 
Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo, gruntas gali būti skiedžiamas su vandeniu 
santykiu iki 1 : 1 

Išeiga Naudojimas Apytikslė išeiga 

Vienam sluoksniui 0.10 - 0.40 l/m² 

Išeiga priklauso nuo daugelio faktorių, todėl nurodyta išeigos vertė gali šiek tiek 
skirtis. Jei reikalaujama, tiksli norma turi būti apibrėžta kiekvienam projektui atskirai. 

Naudojimas Su voleliu, teptuku arba pulverizatoriumi 

Džiūvimas ir sekantis sluoksnis Produktas džiūna, kai iš jo išgaruoja vanduo. 
                                                        Didelė drėgmė arba temperatūra prailgina džiūvimo laiką. 

Esant +20 °C (oro ir pagrindo temp.) ir 65 % santykinės oro drėgmės, sekantis sluoksnis gali būti apdirbamas po 12 h 

Įrankių valymas Nuplaukite įrankius su vandeniu tuoj pat po darbo. 

Indikacijos, Darbo metu dėvėkite tinkamą darbinę aprangą.

rekomendacijos, speciali 
informacija 
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IŠVAIZDA 

Spalva skaidrus 

SAUGOJIMAS 

Saugojimo sąlygos 
Laikykite sandariai uždarytoje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės 
spindulių. 

Galiojimo laikas 

Kokybė originalioje pakuotėje yra garantuojama iki galiojimo datos pabaigos. Partijos 
numeris parodo galiojimo pabaigą. Partijos numerio paaiškinimas: Numeris 1 = metų 
paskutinis skaičius. Numeris 2 + 3 = savaitė. Pvz. 5450013223 – galiojimas iki 2015 
metų 45 savaitės. 

SERTIFIKATAI 

TÜV - sertifikatas Nr. TM- StoPrim Plex (maža emisija, nekenksmingas ir 

07/140714-3 prižiūrima ir stebima gamyba)

Vertinama emisija 

testų sertifikatas 900 6018 StoLook Piccolo/StoLook Struktur F – statybinių medžiagų  
000/09-1 klasė A2 

Atsparumas ugniai pagal DIN 4102, Pirma dalis 

IDENTIFIKACIJA 

Produktų grupė Gruntas 

Sudėtis Pagal VdL direktyvą (Vokietijos dažų ir spaustuvių rašalo asociacija)
polimerinė dispersija, vanduo, priedai, konservantai. 

Sauga Prašome skaityti saugos duomenų lapą 
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SPECIALIOS PASTABOS 

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 
Ehrenbachstr. 1 
D - 79780 Stühlingen 
Phone: +49 7744 57-0
Fax:  +49 7744 57-2178
www.sto.com 
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