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Organinis vidaus tinkas. Samanėlės struktūros-StoDecolit K, lietučio struktūros-
StoDecolit R ir modeliuojamas- StoDecolit MP.
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Charakteristikos
Funkcija Be tirpiklių, plastifikatorių ir žalingų priemaišų.

Nedegi statybinė medžiaga А2 klasės pagal  DIN 4102 TÜF-
aukštos kokybės ženklas.
Nežymus polinkis tepimuisi.

Optika Tonuojamas pagal StoColor-System.
Užnešimas Gali būti dengiamas ir mašininiu būdu
Panaudojimo vietos

Tik vidaus darbams.
Sienoms ir luboms.
Nedengti ant drėgnų bei purvinų paviršių.

Techniniai duomenys
Produktų grupė Organiškai surištas vidaus tinkas
Sudėtis Pagal VdL-dengimo medžiagų normas: polimerinė dispersija, titano 

oksidas , neorganiniai pigmentai, kalcio karbonatas, kizelgūras, talkas, 
vanduo, priedai, rišantieji konservantai (be chloro junginių).

Kriterijus Normos Rodiklis Vienetas
Tankis DIN 18 555 1,7-1,9 g/cm3 1)

pH-lygis VIQP 011 8,5-9,5
Garų pralaidumas     
µ-lygis 4)

DIN EN ISO 7783-22) 150-200

Garų pralaidumas
sd-lygis

DIN EN ISO 7783-22) 0,2 kg/(m2··√h)

Netirpstančios
dalelės

VIQP 033/VILS 011 84 М-%

Šilumos laidumas DIN 4108 0,70 W/(m*K)

Techniniai duomenys

           1)  g/cm3 = kg/l
       2)  matuota  prie  23° C
       3)  matuota iš sd-lygio ir  sluoksnio storio 
Nurodytos vidutinės vertės. Dėl produktuose naudojamų natūralių medžiagų parodymų 
vertės gali nežymiai skirtis. Tai niekaip neįtakoja produkto kokybės.

Naudojimo
rekomendacijos
Pagrindas Pagrindas turi būti švarus, sausas, netūrėti statybinių dulkių 

grūdelių.
Pagrindas / Sto-gruntai

Pirminis pagrindo
paruošimas

Patikrinti esamų dangų patvarumą  Nepatvarias dangas pašalinti 

Darbo
temperatūra

Minimali oro ir pagrindo temperatūra + 5 °C

Sluoksnių eiliškumas Gruntuojamas sluoksnis:
priklausomai nuo pagrindo tipo ir kokybės.
Tarpinis sluoksnis:
Sto-Prep In, kurio spalvos tonas turi atitikti atskiro sluoksnio spalvos 
tonui.
Apdailinis sluoksnis:
StoDecolit K / R / MP
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Medžiagos 
paruošimas

Tinką būtina skiesti vandeniu iki reikiamos konsistencijos. Prieš 
dengiant reikalinga gerai išmaišyti. Jei naudojama mašininis 
dengimo būdas reikalinga pasirūpinti tinkamu vandens padavimu. 

Pozicija Dengimo būdas Išeiga
K-1,0mm baltas/spalvotas
K-1,5mm baltas/spalvotas 
K-2,0mm baltas/spalvotas
K-3,0mm baltas/spalvotas
R-1,5mm baltas/spalvotas
R-2,0mm baltas/spalvotas
R-3,0mm baltas/spalvotas
MP- baltas/spalvotas

2,1 kg/м2

2,5 kg/м2

3,7 kg/м2

2,2 kg/м2

2,9 kg/м2

4,1 kg/м2

1,5-4,0 kg/
м2

Išeiga

Išeiga priklauso nuo pagrindo stovio ir užnešimo būdo Pateiktos 
išeigos – orientacinės. Esant reikalui, tikslias išeigas nustatykite 
objekte.

Dengimas StoDecolit dengiamas pagal grūdo dydi, nerūdijančio plieno mentele, po 
to išlyginant. 
Struktūrinimas:
Tinkas su grūdeliais nuo 1mm iki 3 mm formuojamas mentelės iš 
nerūdijančio plieno ar plastiko, pagalba.
StoDecolit dengimas mašininiu būdų atliekamas pistoleto (Sto-
Trichterpistole) arba kitų tinkamų mašinų pagalba tinka smulkioms 
frakcijoms).
Sekantis apdirbimas po išdžiūvimo įmanomas po 24 valandų
(prie +20°С /65% oro drėgnumo).

Džiūvimas 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.

Instrumentų 
valymas

Iškart po naudojimo praplauti vandeniu

Tiekimo detalės
Spalvų tonai Natūraliai baltos spalvos ir visomis spalvomis pagal StoColor System.

Pastaba: kolorantų sudėtyje gali būti nedidelis kiekis tirpiklio

Atspalvis Tonuojamas su max. 1% StoTint Aqua
Laikymas
Laikymo salygos Laikyti gerai uždarytoje pakuotėje, saugoti nuo šalčio.
Galiojimo laikas Geriausia kokybė originalioje pakuotėje iki  ... (žiūr. ant pakuotės)
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Ypatingos pastabos
Saugumas Žiūrėkite saugumo duomenų lapą

Galioja nuo 10.08.2004
Naudojimas, neatitinkant šio techninio lapo reikalavimus, 
įmanomas tik pasikonsultavus su Sto specialistais

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax. (0 77 44) 57 20 10
Internet http:/www.sto.de
e-mail infoservice@stoeu.com


