Technisch informatieblad
StoDivers ST
Stelmiddel

Kenmerk
Toepassing

• buiten en binnen
• als vezelvormige, chemisch inerte vulstof voor het maken van stabiele epoxy- en
polyurethaanharsmortel

Eigenschappen

• groot verdikkingsvermogen
• eenvoudige verwerking
• gering verbruik

Ondergrond
Eisen

De eisen aan de ondergrond, verwerkingstemperatuur en relatieve vochtigheid zijn
te vinden in het technisch informatieblad van het te thixotroperen product resp. de
algemene verwerkingsinstructies voor reactieharsproducten.

Verwerking
Applicatie

toevoegen aan totale mengsel
StoDivers ST in het reeds aangemengde en overgegoten materiaal doen en met
een langzaam draaiende menger mengen totdat de vezels gelijkmatig zijn
verdeeld. Vezelophopingen (kluwen/ballen) kunnen gewoon met de hand worden
fijngemaakt.
Belangrijk: Als met een grondeer- of mortelhars met kwartzandmenging een
stabiele mortel moet worden gemaakt, dan is het raadzaam vooraf het kwartszand
samen met het stelmiddel StoDivers ST in een aparte bak te mengen.
De bijmenghoeveelheid StoDivers ST moet op de plaatselijke omstandigheden en
de temperatuur worden afgestemd en is meestal ca. 2 tot 4 gew.% (gerelateerd
aan het totale mengsel).

Leveren
Verpakking

Zak (los) Zak PE (samengeperst)
Artikelnummer

Benaming

00557-002

StoDivers ST

Verpakking

10 kg Zak

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en
verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van
Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt
een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.
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StoDivers ST

1 Stuk Tasje

Opslag
Opslagcondities

Droog en vorstvrij opslaan, tegen direct zonlicht beschermen.

Opslagtermijn

In originele verpakking tot ... (zie verpakking).

Markering
Bijzondere instructies
De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het
waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste
toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring.
Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik
controleren.
Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd,
mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit
op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.
Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle
voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave
kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl
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