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VALAMINT A KEMIKÁL

VISZONTELADÓINAK 

ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK 
Színtelen, sûrûn folyó, vízzel minden

arányban elegyedô maró hatású oldat.

Tégla, vakolat és betonfelületek kivirág-

zását gátolja, a sók felületre jutását

megakadályozza azáltal, hogy a póru-

sos szerkezetben jelenlévô oldott sók-

kal – azok mozgásirányával szemben –

kémiai záróréteget alakít ki. Jelentôsen

megnöveli a kezelt felület kéménysé-

gét, ezért felületszilárdításra is kiválóan

alkalmazható. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Nyers, kizsaluzott beton, szikkadt ha-

barcs és régi sókivirágzásos felületeken

(tégla, vakolat vagy beton) egyaránt al-

kalmazható.

MÛSZAKI ADATOK

Sûrûség: kb 1,55 g/cm3

pH (40-szeres hígításban): 2,1 – 2,5

FELHASZNÁLÁS
A STOPSÓ-t 3,5-5-szörös mennyiségû

ionmentes (vagy desztillált) vízzel hígít-

va kell használni. A kezelendô felületet a

laza részektôl, portól elôzetesen meg

kell tisztítani. A munkabiztonsági elôírá-

sok betartása mellett felhordása cél-

szerûen ecseteléssel történhet. Fém-

nyelû szerszámok és fémeszközök (ki-

véve korrózióálló acél) használatát ke-

rüljük! Alkalmazása elôtt a felület szívó-

képességének megállapítására kis te-

rületen próbafelhordást célszerû vé-

gezni, mert túladagolás esetén a felüle-

ten fehér elszínezôdés jelentkezhet. A

fehér foltosodás a kezelés/beszívódás

utáni vizes lemosással, vagy átfestéssel

megszüntethetô. Szokásos anyag-

szükséglet: 40-50 g tömény oldat/m2

(150-250 g/m2 hígított anyag) Erôsen

porózus felületre több, tömör falszerke-

zet esetén kevesebb anyag felhordását

javasoljuk. Amennyiben esztétikailag

igényesebb, nagy látszó felületeket kell

kezelni, és a próbafelhordás során

esetleg nem kívánatos elszínezôdés

mutatkozik, a teljes felület kezelése, il-

letve az ehhez szükséges mennyiségû

STOPSÓ megvásárlása elôtt célszerû a

gyártóval konzultálni.

EGÉSZSÉG- ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELEM

A szer erôsen savas kémhatása miatt

felhasználásakor fokozott gondosság-

gal kell eljárni.

Veszélyességi besorolás

C (maró) (foszforsavat tartalmaz)

R 34 Égési sérülést (marást) okoz 

A biztonságos munkavégzés feltételei:

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára

hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 26 Ha szembe jut, bû vízzel azonnal

ki kell mosni és orvoshoz kell

fordulni

S 36/37/39

Megfelelô védôruházatot, védô-

kesztyût és szem-/arcvédôt kell

viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén

azonnal orvost kell hívni. Ha

lehetséges, a címkét meg kell

mutatni.

A bôrrel történô érintkezés és a szem-

be jutás megakadályozására saválló

védôkesztyû, arcvédô, zárt munkaruha

és saválló védôkötény viselése kötele-

zô. A szennyezett eszközöket, a kiürült

göngyöleget, illetve a kifolyt anyagot

gyengén lúgos oldattal (pl. Na-hidrokar-

bonát) kell semlegesíteni.

Stopsó®

Falfelületek sókivirágzását gátló, felületszilárdító kezelôanyag  
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GYÁRTMÁNYISMERTETÔNK

LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT,

2004. AUGUSZTUSÁBAN KÉSZÜLT, 

ÉS AZ ÚJABB ISMERTETÔ

MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES.

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT

FENNTARTJUK!

VEVÔSZOLGÁLATUNK

SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS

TELEFONI ÉRDEKLÔDÉS ESETÉN

IS KÉSZSÉGGEL AD

FELVILÁGOSÍTÁST. 

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT,

HOGY A TERMÉK

FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS

IGÉNYEK CSAK A JELEN

KIADVÁNY ELÔÍRÁSAINAK

BETARTÁSA ESETÉN

ÉRVÉNYESÍTHETÔK.

MEGFELELÔSÉG IGAZOLÁS: 

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM

EGYÜTTES RENDELET SZERINT:

SZÁLLÍTÓI MEGFELELÔSÉGI

NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:

KEMIKÁL ÉPÍTÔANYAGIPARI RT.

ÉPÍTÉSI MÛGYANTAGYÁR

4254 NYÍRADONY, 

SZÉCHENYI ÚT 105.

Termékismertetôinket és aktuális árlistánkat megtekintheti 

a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW. KEMIKÁLRT.HU címen is

A termék nem tûzveszélyes.

A szer fel nem használt, illetve felesle-

gessé vált maradéka veszélyes hulla-

dékként kezelendô. Hulladékká válását

elôzzük meg, illetve kerüljük el.

(Részletes információk a Biztonsági

adatlapban)

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG
CSOMAGOLÁS

Csomagolás

1 literes, csavartetôs, biztonsági zárású

mûanyag flakonban.

Tárolás

Hûvös, fagymentes, zárt helyen, élelmi-

szertôl, italtól elkülönítve, gyermekek elôl

elzárva tárolandó. + 5°C alatti hômérsék-

leten kristálykiválás történhet, mely

azonban felmelegítés hatására, vagy hí-

gításkor megszûnik. Visszaoldódás után

a szer hatékonysága változatlan.

Tárolási szavatossági idô

Eredeti csomagolásban korlátlan ideig

eltartható.

STOPSÓ ®


