Technisch informatieblad
StoLook Punto F
Fijnste baksteen- en marmerpoeder voor het
kleuren van StoCalce Veneziano en StoCalce
Marmorino

Kenmerk
Toepassing

 binnen
 voor het natuurlijk inkleuren van StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino,
StoLevell Calce FS en StoCalce Activ

Eigenschappen

 voor het realiseren van marmer- en steenoptiek

Verwerking
Verwerkingstemperatuur

minimale verwerkings- en ondergrondtemperatuur: +5 °C

Mengverhouding

max. 20% in StoCalce Veneziano
max. 16% in StoCalce Marmorino
max. 20% in StoLevell Calce FS
max. 20% in StoCalce Activ

Materiaalbereiding

StoLook Punto F naar behoefte aan het basismateriaal toevoegen en machinaal
oproeren. Met toenemende toevoeging van StoLook Punto F neemt de
kleurintensiteit van het oppervlaktoe. Maximale mengverhoudingen in acht nemen.

Applicatie
afhankelijk van basismateriaal en oppervlaktetechniek.

Reiniging van de
gereedschappen

Direct na toepassing met water reinigen.

Instructies, aanbevelingen,
speciaal, overige

Wordt de maximale mengverhouding overschreden, dan wordt het basismateriaal
te droog en verliest zijn optimale verwerkingsconsistentie. Het marmergruis kan
binnen de max. mengverhouding met elkaar worden gecombineerd.
Roer slechts zoveel baksteenpoeder Coccio Pesto aan dat nog dezelfde dag kan
worden verwerkt. Vanwege een chemische reactie hardt het aangeroerde
materiaal na 12 uur uit.
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een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.
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Het product is enkel voor ondergronden met waterindringklasse W0-I (geringe
wateropname) geschikt.
- Waterindringklasse volgens DIN 18534-1:2017-04 en volgens merkblad 5
federatie van de gispindustrie e.V.:
- Het product is enkel voor ondergronden met waterindringklasse W0-I (geringe
wateropname) geschikt.
Leveren
Kleur

Giallo Mori (geel), Rosso Verona (rood), Verde Alpi (groen), Nero Ebano (zwart)
en Coccio Pesto (baksteenpoeder)

Verpakking

emmer

Opslag
Opslagcondities

In gesloten verpakking en vorstvrij opslaan.

Markering
Productgroep

Pigmentpoeder

Samenstelling

Veiligheid

conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen
minerale vulstoffen
Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

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.
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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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