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Ominaista 

Käyttö  sisätiloissa 

 betonille ja teräsbetonille, polymeeridispersio mineraalisten alustojen primerointiin 

 mineraalisten StoCrete lattiatasoitteiden primerointiin 

 monikerroksisten StoCretec CS lattiatasoitteiden primerointiin 

Ominaisuudet primer monikerroksisille StoCrete CS lattiatasoitteille

 tartunta alustaan hyvä 

Tekniset tiedot 

Testiarvot Kriteeri Normi Arvo/yksikkö Kommentti

MFFT (alin kalvonmuodistuslämpötila) STAL QC19 (Batley Ref. QC15) 3 °C 

Viskositeetti, 23°C, Brookfield RVT 2/20 STAL QC02 (Ref. ISO 2555)  200-1200 mPa·s 

Kuiva-ainepitoisuus STAL QC03 (Ref. ISO 3251/2003)50,5-52,5 % 

pH-arvo  STAL QC04 (Ref. ISO 976/1996/ 
 BS 6507) 7,5-8,5 

Partikkelikoko STAL QC16 (Batley Ref. QC12) 0,1 micron 

Tiheys (+23°C)  0,9-1,1 g/cm³ 

Sideaine styreeni/akrylaatti 

VOC-arvo  <150 ppm 

Ohenne vesi   

Kaikki arvot ovat keskiarvolukuja, joita tarkkaillaan jatkuvasti. Koska käytämme luonnon raaka-aineita 

tuotteissamme, voivat arvot yksittäisissä toimituksissa olla poikkeavia, mutta eivät kuitenkaan vaikuta 

tuotteen sopivuuteen. 

Käyttöohje 

Alusta Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja homogeeninen. Tämä lisäksi betonialustan pitää 
olla puhdas irtonaisesta, rapautuneesta ja vaurioituneesta betonista sekä rasvasta, 
öljystä, pölystä yms. sellaisista aineksista jotka heikentävät tartuntaa. Pöly poistetaan 
pölynimurilla. Irtonainen betoni tai vanhat pinnoitteet poistetaan korkeapainepesulla ja 
tämän jälkeen kuivataan tai vaihtoehtoisesti sinkopuhaltimella tai jyrsimällä. Öljyiset tai 
rasvaiset alustat esikäsitellään liekkipuhaltimella, kemiallisella puhdistusaineella tai 
vastaavalla. Tämäntyyppisissä epäpuhtauksissa hyvän tartunnan takaaminen 
alustaan on vaikeaa. Puhdistuksen jälkeen alusta primeroidaan StoCryl CP:llä. On 
kuitenkin huomioitava, että betonissa saattaa olla niin suuria huokosia, että ne eivät 
täyty StoCryl CP:n kaltaisella dispersioprimerillä. Huonosti täyttyneet huokoset 
epäilemättä muodostavat huokosreikiä tasoitusmassaan, jotka kasvavat jokaisen 
uuden tasoitusmassakerroksen myötä. 

Ohennus Normaalisti imevä betoni: 
1 osa StoCryl CP + 3 osaa vettä 

Voimakkaasti imevä betoni tai tasoitusmassa: 
ensimmäinen levityskerta  - 1 osa StoCryl CP + 5 osaa vettä 
toinen levityskerta  - 1 osa StoCryl CP + 3 osaa vettä 

Puu: 
5 osaa StoCryl CP + 1 osaa vettä 

Lastulevy: 
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5 osaa StoCryl CP + 1 osaa vettä 

Klinkkeri: 
1 osa StoCryl CP + 1 osa vettä joka täytetään CS-kuivatuotteella ja harjataan märkään 
primeriin  

Materiaalimenekki 0,1-0,3 kg/m2 laimentamaton StoCryl CP alustasta ja sen imukyvystä riippuen. 

Materiaalin levitys Laimennetun primerin levitykseen suositellaan ensisijaisesti primeriruiskua tai 
vaihtoehtoisesti ruiskukannua ja ruiskutuksen jälkeen primeri harjataan alustan 
pintaan pehmeällä harjalla. Mahdollisiin lattian kuoppakohtiin ei saa muodostua 
lammikoita. StoCryl CP tulee muodostaa tasaisen ja kestävän kalvon ennen massan 
valua. 

Työvälineiden puhdistus Heti käytön jälkeen vedellä. 

Toimitus  

Pakkaus 1 t kertakäyttösäiliö 
25 kg kanisteri 
5 kg kanisteri 
1 kg pullo 

Varastointi  

Varastointiolosuhteet  Kuivassa, ei saa jäätyä. 

Varastointiaika Parasta ennen, katso pakkaus. 

Muut tiedot 

Tuoteryhmä Primer 

Tuoteturvallisuus Tuote on merkintävelvollisuuden alainen. Käyttöturvallisuustiedote annetaan 
ensimmäisen ostokerran yhteydessä  / voidaan tulostaa www.sto.fi 

Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet. 

Lisätietoja  

Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin tässä teknisessä tietolehdessä mainittuun 
käyttötarkoitukseen neuvottelematta Sto Finexter Oy:n kanssa. Neuvonnalla 
haluamme varmistaa tuotteen normaalin käyttöalueen. 

Tämä tekninen tietolehti korvaa aikaisemmin ilmestyneet versiot. 

Sto Finexter Oy 

Puhelin 0207 659 180 

asiakaspalvelu@sto.com 

www.sto.fi

Mestarintie 9, 01730 Vantaa, puhelin 0207 659 191, fax 0207 659 192

Aunankorvenkatu 2, 33840 Tampere, puhelin 0207 659 181 

Niitunniskantie 18 A, 20320 Turku, puhelin 0207 659 185, fax 0207 659 186

Moisionkatu 6, 15100 Lahti, puhelin 0207 659 195, fax 0207 659 196


