Technický list
StoColor Basic
Matná, vnitřní disperzní barva, se zkouškou
škodlivin, otěruvzdornost za mokra 3 a kryvost 2
podle EN 13300

Charakteristika
Použití

• interiér
• na stěny a stropy

Vlastnosti

• bez ředidla a změkčovadel, s nízkým obsahem emisí
• osvědčení TÜV
• neobsahuje foggingově aktivní substance

Vzhled

• matný podle EN 13300

Technická data
Kritérium

Norma/Předpis pro
zkoušku

Hodnota/Jednotka

hustota

EN ISO 2811

1,5 - 1,7 g/cm³

vydatnost

EN 13300

7 m²/lit.

lesk

EN 13300

matný

otěruvzdornost za mokra

EN 13300

třída 3

kryvost

EN 13300

třída 2

maximalní velikost zrna

EN 13300

jemná

Poznámky

Údaje charakteristických parametrů jsou hodnotami průměrnými. Vzhledem
k použití přírodních surovin v našich výrobcích se mohou uváděné hodnoty v
jednotlivých dodávkách zanedbatelně lišit. Vhodnost a spolehlivost výrobků tím
není dotčena.
Podklad
Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a nosný, bez sintrových vrstev, výkvětů a
separačních činidel. Vlhké a nepevné podklady mohou vést ke škodám, např.:
tvorbě puchýřů, trhlin v následných vrstvách. Proto nenanášet na vlhké nebo
znečištěné podklady.

Příprava

Staré podklady:
Uvolněné a nepevné staré nátěry a povlaky odstranit a podklad očistit
(mechanicky nebo vhodnými odstraňovači nátěrů).
Maltové třídy PG II + III:
Pevné, normálně savé podklady lze natírat přímo bez penetrace. Hrubé, porézní,
pískující, silně nasákavé omítky penetrovat se StoPrim Plex.
Sádrové omítky a malty ze suchých směsí tříd PG IV a V (nikoliv PG IV d)
penetrovat se StoPrim Plex.
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Sádrové stavební desky:
Nasákavé desky penetrovat se StoPrim Plex.
Sádrokartonové desky:
Povrch desek včetně přebroušených stěrek penetrovat se StoPrim Plex před
nanesením další vrstvy.
Zažloutlé omítky v důsledku průsaků se opatří uzavíracím nátěrem StoPrim Isol
(viz. směrnice BFS č.12). Podle údajů výrobců sádrokartonu může dojít u desek
vystavených dlouhodobě působení světla ke zbarvení a následnému zbarvení
krycích omítek a nátěrů. Pro odhad nebezpečí tohoto jevu se doporučuje
provedení zkušební plochy přes několik desek včetně stěrkování spár.
Trhliny překlenující povlak podle VOB díl C, DIN 18363, odst.3.2.1.2 se provede
celoplošným armováním, např. se StoTap Pro 100 S, popř. se StoTap Pro 100 P
Beton:
Znečištění odbedňovacím olejem, tuky a vosky odstranit vysokotlakou parou.
Nerovnosti a výlomy vyspravit se StoLevell In Z, penetrovat se StoPrim Plex.
Pórobeton:
Penetrovat se StoPrim Plex a stěrkovat do hladka.
Cihelné režné zdivo:
Penetrovat se StoPrim Plex.
Dřevěné, dřevovláknité a dřevotřískové desky a překližky:
Voskované desky upravit příslušným způsobem. Penetrovat se StoPrim Plex nebo
se Sto-Aquagrund.
Nosné povlaky:
Matné, slabě nasákavé povlaky natírat přímo. Lesklé povrchy a laky zdrsnit a natřít
se StoPrim Color. Silně nasákavé staré disperzní nátěry penetrovat se StoPrim
Plex.
Staré vápenné a minerální nátěry a povlaky:
Pokud možno mechanicky odstranit a zbavit prachu. Penetrovat se StoPrim Plex.
Klihové malby:
Důkladně omýt a podklad odpovídajícím způsobem upravit.
Nepřilnavé tapety:
Beze zbytku odstranit, zbytky lepidla omýt. Trhliny vyplnit se StoLevell In Fill a dále
ošetřit odpovídajícím způsobem.
Plísní zasažené plochy:
Plíseň za mokra očistit (např. kartáčováním nebo oškrábáním) a plochu ošetřit se
StoPrim Fungal. Penetrovat podle druhu a stavu podkladu.
Plochy se skvrnami nikotinu, vlhkosti, sazí nebo tuků:
Plochy omýt vodou s přídavkem domácího odmašťovacího prostředku, nechat
vyschnout a okartáčovat. Nanést izolační nátěr StoPrim Isol, v případě potřeby
provést druhý nátěr.
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Povlaky akrylátových spárovacích a těsnících hmot mohou v důsledku vyšší
elasticity akrylátových hmot způsobit trhliny a/nebo zbarvení nátěru. Vzhledem k
velkému počtu výrobků na trhu je nutno v jednotlivých případech provést vlastní
vzorek pro zjištění přilnavosti nátěru.
Uvedené návrhy skladby povlaků nezbavují zpracovatele vlastní zodpovědnosti za
přezkoušení a posouzení podkladu.
Zpracování
Teplota zpracování

Minimální teplota podkladu a zpracování: +5 °C

Příprava materiálu

Mezinátěr ředit max. 2 % vodou.
Finální nátěr ředit max. 2 % vodou.
S nejmenším možným množstvím vody nastavit na zpracovatelnou konzistenci.
Před zpracováním dobře promíchat. Pro strojní zpracování musí být množství
přidané vody nastaveno na použitý stroj. Intenzívní barevné odstíny vyžadují
zpravidla méně vody pro optimalizaci konzistence materiálu. Pokud je materiál
příliš naředěn, zhoršuje se zpracovatelnost a vlastnosti (např. kryvost, odstín).

Spotřeba

Způsob použití:

Spotřeba cca:

pro 1 nátěr

0,12 - 0,14

lit./m²

při 2 nátěrech

0,24 - 0,28

lit./m²

Spotřeba materiálu závisí mimo jiné na způsobu zpracování, podkladu a
konzistenci. Uváděné hodnoty spotřeby slouží pouze pro orientaci. Přesné hodnoty
spotřeb je třeba případně zjistit na objektu.
Skladba povrchové úpravy

Podkladní nátěr:
Dle druhu a stavu podkladu.
Mezinátěr:
StoColor Basic
Konečná povrchová úprava:
StoColor Basic
Podle zvoleného odstínu a druhu podkladu mohou být potřebné další nátěry.

Aplikace

nátěr, válečkování, Airless-nástřik
Aby nebyla viditelná napojení, je nutno sousedící plochy navazovat „mokré do
mokrého“.
Airless-nástřik:
tryska: 0,018" - 0,026"
tlak: 150 - 180 bar
úhel trysky: 50°
ředění: cca. 2 % vody
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Schnutí, vytvrzení, doba
přepracování

Vyschlá a zatížitelná: po cca. 3 až 4 dnech.
Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízká teplota zpožďují schnutí.
Při teplotě vzduchu +20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 65 % j e přepracování
možné nejdříve po cca 6 hod.

Čištění nářadí

Ihned po použití vyčistěte vodou.

Pokyny, doporučení,
speciality, ostatní

Upozornění na schnutí:
Sádrové stěrky výrobců sádrokartony mohou vykazovat určitou citlivost na vlhkost.
Tato citlivost může způsobit tvorbu puchýřů, napěnění nebo odlupování stěrky.
Proto spolkový svaz výrobců sádrokartonu a sádrových stavebních desek
doporučuje ve své směrnici „stěrkování sádrových desek“ zajištění rychlého
vyschnutí zabezpečením dostatečného větrání a teploty.
Nepříznivé podmínky osvětlení (šikmé světlo):
Na hladkých plochách s nepříznivým osvětlením se doporučuje použít StoColor
Rapid Ultramatt.

Dodávka
Barevný odstín

bílý, starobílý AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH03
(RAL 9003), omezeně tónovatelný podle StoColor systému.
Lom plniva:
Při mechanickém namáhání povrchu vrstvy může u tmavých, intenzivních odstínů
docházet na postižených místech ke změnám barevného odstínu. Tato místa
mírně zesvětlají, na základě porušení plniva nebo otěru pigmentu, použitým bílým
přírodním pískem, popř. použitými přírodními plnivy. Kvalita výrobku a funkčnost
tím nejsou ovlivněny!
Přesnost barevného odstínu:
Na základě chemických a/nebo fyzikálních vazných procesů a při rozdílných
povětrnostních a expozičních podmínkách nelze poskytnout žádnou záruku na
přesnost a stejnoměrnost barevného odstínu, obzvláště při:
a. nerovnoměrné nasákavosti podkladu
b. nerovnoměrné vlhkosti podkladu
c. parciálně silně rozdílné alkalitě látek obsažených v podkladu
Upozornění:
U barevných odstínů se při tónování dostává do výrobku malé množství ředidla z
pigmentů.
Prokreslení retuší, oprav a vysprávek v ploše závisí na mnoha faktorech a je podle
směrnice BFS č.25 i při použití originálních povlakových materiálů nevyhnutelné.

Tónovatelnost

max. 1 % StoTint Aqua

Balení

vědro

Skladování
Podmínky skladování

Skladovat v pevně uzavřených nádobách, chránit před mrazem.

Rev.-Nr.: 6 / DE / 12.12.2011 / StoColor Basic

4/5

Technický list
StoColor Basic
Doba skladování

Garantovaná kvalita v originálním balení do uplynutí maximální doby
skladovatelnosti, kterou lze zjistit dle čísla šarže na obalu výrobku.
Vysvětlení čísla šarže:
číslo 1 = poslední číslo roku, čísla 2 + 3 = kalendářní týden
příklad: 1450013223 – doba skladovatelnosti do konce 45. týdne roku 2011

Posudky / schválení
Značení
Výrobková skupina

vnitřní barva

Složení

Dle VdL Směrnice -Nátěrové hmoty na stavbách: polymerní disperze, oxid
titaničitý, vápenec, silikátová plniva, voda, aditiva

GIS kód

M-DF01 disperzní barvy, bez ředidla

Bezpečnost

Respektujte bezpečnostní listy.

Zvláštní pokyny
Informace, příp. údaje v tomto technickém listě slouží k zajištění obvyklého účelu
použití, popř. běžné vhodnosti použití a jsou založeny na našich znalostech a
zkušenostech. Nezbavují však uživatele vlastní odpovědnosti odzkoušet vhodnost
a použití výrobku.
K účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny v tomto technickém listu, se smí
výrobek použít až po konzultaci se Sto s.r.o. Bez udělení souhlasu je použití
vlastním rizikem uživatele. To platí obzvláště pro kombinace s jinými výrobky.
Při vydání nového technického listu přestávají být platné všechny dosavadní
technické listy. Aktuálně platné znění lze stáhnout z internetu na www.sto.com
Sto s.r.o.;
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel.: 225 996 311
Fax: 225 996 388
www.sto.cz
info.cz@stoeu.com

Rev.-Nr.: 6 / DE / 12.12.2011 / StoColor Basic

5/5

