
  

Technický list  

 

StoPox FBS LF_(Barrikade DPM)
 
 

 

Rev.-Nr.: 2 / DE / 03.11.2011 / StoPox FBS LF 1/4 
 
 

Epoxidová penetrace, ochrana erstvého 
betonu 

  

 
 
Charakteristika 

Použití   interiér a otev ené plochy 
 na podlahy  
 jako penetrace pod následn  položené povlaky  
 betonové podklady podle normové ady EN 206-1  

Vlastnosti   ochrana erstvého betonu na podlahách 
 

Vzhled   transparentní 
 

Specifika/Pokyny   ur ení koeficientu uzav ení S(M) prost edk  pro ošet ení betonu  
podle TL NBM-StB 96 (>75 %) 
 výrobek odpovídá EN 1504-2  

 
Technická data  

 

 Kritérium Norma/P edpis pro 
zkoušku 

Hodnota/Jednotka Poznámky 

 pevnost v odtrhu (28 dn ) EN 1542 > 2,0 MPa  

 viskozita (p i 23 °C) EN ISO 3219 800 - 1.200 mPa.s sm s 

 tvrdost-Shore-D 
DIN 53505-D/EN ISO 
868 

67 - 73  

 hustota (sm s 23 °C) EN ISO 2811 1,03 - 1,09 g/cm³  

 Údaje charakteristických parametr  jsou hodnotami pr m rnými. Vzhledem 
k použití p írodních surovin v našich výrobcích se mohou uvád né hodnoty v 
jednotlivých dodávkách zanedbateln  lišit. Vhodnost a spolehlivost výrobk  tím 
není dot ena.  

 Podklad  

Požadavky  betonové podklady podle normové ady DIN 1045   
 
Po dosažení stability „mladého betonu“, tj. po dosažení poch znosti, se povrch 
uhladí. Povrch betonu je pak matn  vlhký, uzav ený lesklý vodní film se již 
nevytvo í. 
 
Podle druhu betonu a podmínek v objektu to odpovídá asovému intervalu 3 – 6 
hod po betonáži. 
 
P i strojním hlazení (kletování) musí být použito namísto k ídlové hladi ky talí ové. 

P íprava  P i hlazení/kletování vzniklé cementové mléko pop . usazeniny nejjemn jších 
ástic musí být neprodlen  odstran ny ocelovým nebo plastovým košt tem 

(Piasara). Povrch se zdrsní. 
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Pokud nelze následn  aplikovat ochranu erstvého betonu, musí být betonový 
podklad upraven po dosažení pevnosti obvyklým zp sobem, nap . tryskáním 
kuli kami. 

Zpracování  

 
Teplota zpracování  Minimální teplota zpracování: +8 °C  

Maximální teplota zpracování: +30 °C 

Lh ta zpracování  p i +10 °C: cca 120 minut 
p i +23 °C: cca 60 minut  
p i +30 °C: cca 20 minut  
 
Lh ta pro nanesení další vrstvy: 
p i +8 °C: cca 28 hod 
p i +23 °C: cca 14 hod  
p i +30 °C: cca 10 hod  

Pom r míchání  složka A : složka B = 100,0 : 45,0 váhových díl  

P íprava materiálu  Složka A a složka B jsou dodávány v ur eném pom ru míchání a podle 
následujících pokyn  se smíchají. Složku A rozmíchat a poté p imíchat beze 
zbytku složku B. 
Pomalub žným míchadlem (max. 300 ot/min) d kladn  promíchat až vznikne 
homogenní hmota bez šmouh . Bezpodmíne n  také od bok  a dna nádoby 
d kladn  promíchat, aby se tvrdidlo rovnom rn  rozprost elo. Doba míchání min.3 
minuty. 
Po zamíchání p elít do isté nádoby a ješt  jednou promíchat. Nezpracovávat z 
dodacího obalu! 
Teplota obou složek musí být p i míchání min.+15°C.  

Spot eba  Zp sob použití:                                                           Spot eba cca:  

 jako penetrace, podle druhu podkladu    0,4 - 0,8 kg/m² 

 Spot eba materiálu závisí mimo jiné na zp sobu zpracování, podkladu a 
konzistenci. Uvád né hodnoty spot eby slouží pouze pro orientaci. P esné hodnoty 
spot eb je t eba p ípadn  zjistit na objektu.  

Aplikace  gumovou st rkou nebo vále kem, p ímo na p ipravený betonový podklad, nanést 
st rkou, složka A, složka B 
  
Ochrana erstvého betonu 
 
Ihned po odstran ní cementového mléka StoPox FBS LF nalít a rozet ít gumovou 
st rkou a následným vále kováním/kartá ováním rovnom rn  rozprost ít.  
 
Mezi nanesením gumovou st rkou a vále kováním je technologická p estávka 15 
minut. 
 
1. Pracovní takt: Spot eba: cca. 0,2 - 0,4 kg/m², podle nasákavosti podkladu 
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2. Pracovní takt: Spot eba: ca. 0,3 - 0,4 kg/m²   
 
Druhý nát r StoPox FBF LF se celoplošn  zasype pískem (nikoliv s p ebytkem) 
Spot eba: cca. 1 kg/m² na 1 nát r   
 
Po technologické p estávce min. 5 dn  p i teplot  min.+8°C m že být položena 
další vrstva epoxidového povlaku StoCretec (nap . StoPox KU 601 nebo StoPox 
BB OS, -viz.technický list)  
 
Doporu ujeme u silnovrstvých epoxidových povlak  provést mezinát r se StoPox 
GH 205.    

išt ní ná adí  StoCryl VV / StoDivers EV 200 

Pokyny, doporu ení,  
speciality, ostatní  

Prohlášení o shod  obdržíte od technika Sto s.r.o.. 
Všeobecné pokyny pro zpracování viz: www.sto.cz  

Dodávka  

 íslo výrobku ozna ení obal 

 14181/002 StoPox FBS LF Set   25 kg sada 
 14181/003 StoPox FBS LF Set   551 kg sada 
 14181/001 StoPox FBS LF Combi    10 kg kombi 

 
Skladování  

Podmínky skladování  Skladovat v suchu. Chránit p ed mrazem a p ímým slune ním zá ením.  

Doba skladování  V originálním obalu do ... (viz.obal). 

Posudky / schválení 
 
Zna ení  

Výrobková skupina  penetrace 

GIS kód  RE01 

Bezpe nost  Tento výrobek je podle platné Sm rnice EU povinn  ozna en. 
P i první objednávce obdržíte Bezpe nostní list. 
Prosíme, respektujte informace k výrobku (manipulace, skladování a likvidace). 
Praktický pr vodce pro aplikaci: „Bezpe né zacházení s epoxidovými prysky icemi 
ve stavebnictví“.  
a dále 
Zkušební protokol k ochrannému p sobení pracovních protichemických rukavic p i 
práci s epoxidovými výrobky: „Pracovní rukavice pro systémy z epoxidových 
prysky ic bez edidel“ 
a dále 
„Správné použití pracovních rukavic“ 
www.gisbau.de/service/epoxi/Bericht.pdf  
Vydáno: 
Profesní spole ností pro stavebnictví 
Hildegardstrasse 28-30, 10715 Berlin 
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tel. (+49) 30 85781-0, fax. (+49) 30 85781-500 , www.gisbau.de/service 
 
Pom cka pro projektování za ízení staveništ : „Hospodárné a bezpe né za ízení 
staveništ “. 
Vydáno: 
Geschäftsstelle der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) 
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund 
tel. (+49) 231 9071-2171, fax. (+49) 231 9071-2170 
www.inqa.de/ pod: téma/stavebnictví/znalosti a www.inqa-bauen.de 

Zvláštní pokyny

 Informace, p íp. údaje v tomto technickém list  slouží k zajišt ní obvyklého ú elu
použití, pop . b žné vhodnosti použití a jsou založeny na našich znalostech a
zkušenostech. Nezbavují však uživatele vlastní odpov dnosti odzkoušet vhodnost
a použití výrobku.
K ú el m, které nejsou jednozna n  uvedeny v tomto technickém listu, se smí
výrobek použít až po konzultaci se Sto s.r.o. Bez ud lení souhlasu je použití
vlastním rizikem uživatele. To platí obzvlášt  pro kombinace s jinými výrobky.
P i vydání nového technického listu p estávají být platné všechny dosavadní
technické listy. Aktuáln  platné zn ní lze stáhnout z internetu na www.sto.com

Sto s.r.o.;
estlice 271

251 70 Dob ejovice
Tel.: 225 996 311
Fax: 225 996 388
www.sto.cz
info.cz@stoeu.com
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