Technický list
StoFlexyl Cement
Speciální cement pro StoFlexyl

Charakteristika
Použití

 do exteriéru
 v kombinaci s přípravkem StoFlexyl

Vlastnosti

 speciální cement pro StoFlexyl Typ CEM II B-LL 42,5 R

Vzhled

 bílý cement

Technické údaje

Kritérium
Pevnost v tlaku (po 28 dnech)
Počátek tuhnutí
Součinitel roztažnosti

Norma / zkušební

Hodnota/

předpis
DIN EN 197-1
DIN EN 197-1
DIN EN 197-1

Jednotka
≥ 42,5 N/mm²
≥ 60 min
≤ 10 mm

Upozornění

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné
hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené
hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo
použitelnost výrobku.
Zpracování
Teplota při zpracování

nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Mísící poměr

StoFlexyl / cement StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 hmotn. dílu

Příprava materiálu

Přidejte cement StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R ve výše uvedeném směšovacím
poměru. Míchacím zařízením rozmíchejte do homogenního stavu. Namíchejte
s vodou na konzistenci pro zpracování.

Nanášení

viz technický list pro StoFlexyl
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Schnutí, tvrdnutí, doba do
dalšího zpracování

Doba schnutí závisí na teplotě, větru a relativní vlhkosti vzduchu.
V zásadě je při nepříznivých povětrnostních podmínkách třeba učinit vhodná
ochranná opatření (např. ochrana proti dešti/slunci) na zpracovávaných nebo
čerstvě vytvořených plochách fasády.
Při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: lze
dále zpracovávat nejdříve po 24 hodinách.

Čištění nářadí

Ihned po upotřebení umyjte vodou.

Upozornění, doporučení,
speciality a zvláštnosti

Další pokyny pro zpracování naleznete v systémových směrnicích pro zpracování.

Dodání
Odstín

bílá

Obal

pytel

Skladování
Podmínky pro skladování

Skladujte v suchu a v teplotách nad nulou.

Posouzení / certifikáty
test certificate No.
220011446-15-2

Označení
Skupina výrobků

StoFlexyl smíchaný s StoFlexyl Cement
Zkouška hloubky proniknutí vody podle EN 12390-8

Cement

Složení
Bezpečnost

bílý cement
Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení.
Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k
okamžitému použití.
Dráždí kůži.Způsobuje vážné poškození očí.Může způsobit podráždění dýchacích
cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte
pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné
rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým
množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/
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ošetření.Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.PŘI
VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.

Zvláštní upozornění
Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu,
resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a
zkušenostech. Nezbavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu
vhodnosti a použití.
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné
teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména
pro kombinování s jinými výrobky.
Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní
technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
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