QS-Technology
Doorwerken bij nat en koud weer

Gevel

Gevelafwerkingen
QS-Technology
Eerder beginnen in het
voorjaar en langer
doorgaan in het najaar?
De QS-Technology van
Sto maakt dat mogelijk.

QS-Technology
Langer doorwerken door slimme technologie

Langer doorwerken met de
slimme QS-Technology van
Sto.
Nat en koud weer is geen reden om te stoppen met
werken - met de juiste producten is het mogelijk om langer door te werken in het najaar én eerder te beginnen in
het voorjaar. Een deadline halen is geen probleem met
het assortiment QS-producten en FT-producten van Sto
en bent u voorbereid op nat en koud weer.
Sto biedt al vele jaren beproefde oplossingen voor
winterbestendige isolatiesystemen. En nu is er een
nieuw product verkrijgbaar van Sto: StoAdditiv QS
maakt in een mum van tijd veel standaard gevelverven geschikt voor nat en koud weer.
Nat en koud weer kan ervoor zorgen dat net
aangebrachte gevelafwerkingen van de gevel
afspoelen. Dit is niet het geval met QuickSet (QS)
Technology-producten. QuickSet-producten zijn al na
7 uur regenbestendig na het aanbrengen. Dit komt
door hun unieke bindmiddeltechnologie die de
filmvorming op het oppervlak na het aanbrengen
versnelt. Onder deze beschermlaag kan de gehele
laagdikte van het materiaal doordrogen.

100 %
95 %

Niet alleen gevelverven zijn te verkrijgen met de
slimme QS-Technology, maar ook andere producten
in ons productprogramma zijn bruikbaar tijdens
natte en koude weersomstandigheden.
Wapeningsmortel met QS
In het productprogramma van Sto zijn twee
verschillende wapeningsmortels te vinden met de
QS-Technology: StoArmat Classic plus QS en
StoArmierungsputz QS. Beide zijn organische,
cementvrije wapeningsmortels. StoArmat Classic
plus QS heeft een laagdikte bepalende korrel,
StoArmierungsputz QS heeft dat niet.

StoAdditiv QS vereenvoudigt locatieplanning en
logistiek omdat het snel en gemakkelijk kan worden
toegevoegd aan bestaande gevelverven wanneer het
echt nodig is.

De gevelafwerkingen hebben een verhoogde
zekerheid tijdens natte en koude weersomstandigheden en zijn beide vroeg regenvast. De gevelafwerkingen met QS-Technology zijn beide toepasbaar op metselwerk, gevelisolatiesystemen en
geventileerde gevelsystemen met een onderpleister.

StoLevell FT
De minerale lijm- en wapeningsmortel StoLevell FT
heeft een flink aantal voordelen ten opzichte van
conventionele lijmen en wapeningsmortels. Door de
FastTrack Technology bindt de lijm en wapeningsmorel snel af en heeft een vroege regenvastheid.
StoLevell FT kan worden gebruikt voor het verlijmen
van isolatieplaten op minerale en organische,
niet-elastische ondergronden. StoLevell FT is
speciaal ontwikkeld voor nat en koud weer en past
daarom goed bij de producten uit de QS-reeks.

StoAdditiv QS is geschikt voor de volgende
Sto-gevelverven:
StoColor X-black
StoColor Silco / Silco G
StoColor Silco Fill
StoColor Maxicryl
StoColor Jumbosil
StoCryl V200 (verf voor betonnen ondergronden)

Gevelafwerkingen met QS
Er zijn twee pleisterafwerkingen die mogelijk zijn
met de speciale QS-Technology. De meest gebruikte
sierpleister van Sto, Stolit® K/MP, is verkrijgbaar met
QS als Stolit® QS K/MP. Ook is de siliconenharszsierpleister StoSilco K/MP verkrijgbaar met
QS-Technology als de StoSilco® QS K/MP.

Meer informatie over de QS-producten vindt u
op www.sto.nl/QS.

Droging niet mogelijk

Relatieve luchtvochtigheid
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Geen QuickSet-applicatie mogelijk

Uitgesteld doordrogen bij hoge relatieve luchtvochtigheid

Tussen + 1 ° C en + 10 ° C:
ideaal QuickSet-bereik

shot of a StoColor
Dryonic® surface – the
new biomimetic
solution from Sto uses
the principle of the
fog-basking beetle to
produce dry facades.

25 %

+ 1 °C

Tussen + 10 ° C en +
+ 15 ° C en hoger: niet
15 ° C: verkorting van
langer QuickSet-omstande open
tijd
Image
below:
Macrodigheden

5 °C

10 °C

+ 15 °C

Een duidelijk voordeel van snelle filmvorming is dat Sto QuickSet-producten
ook kunnen worden gebruikt op bouwplaatsen bij nat en koud weer.

150 ml
+28°C

300 ml
+28°C

450 ml
+28°C

5 liter

10 liter

15 liter

StoAdditiv QS
StoAdditiv QS moet
altijd mechanisch
gemengd worden.
Voor vragen kunt u
contact opnemen met
de Customer Service
van Sto.

Temperatuur

Doseren van StoAdditiv QS is simpel: 150 ml StoAdditiv QS per 5 liter
gevelverf.
The detailed technical specifications and information on the Sto products contained in the technical data sheets and approvals must be observed.
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