
STEX Odmašťovací pasta na přírodní kámen

OTTO
StainEx

Technický list

Speciální pasta na bázi rozpouštědla
Pro interiér a exteriér

Vlastnosti: ▪ Pasta připravená k použití
▪ Snadná zpracovatelnost
▪ Při úspěšném použití je možné se vyhnout nákladné a drahé renovaci obkladů z přírodního

kamene

Oblasti použití: ▪ K odmaštění mramoru a přírodního kamene, na němž se v důsledku nevhodných tmelů vyskytly tuky
v okrajových oblastech

Zvláštní poznámky: Každý přírodní kámen je svým složením jedinečný. Z tohoto důvodu nelze vyloučit, že i když je
odmašťovací pasta používána správně, může to zesílit zamaštění přírodního kamene. Ačkoli se tento
účinek vyskytuje jen velmi vzácně, je zde uveden z důvodů předběžné opatrnosti
Vzhledem k velkému množství různých druhů přírodních kamenů se doporučuje předběžná zkouška na
skrytém místě.
Z těchto důvodů nelze přijmout záruku
Nezpracovávejte OTTO StainEx, pokud je teplota podkladu pod + 5 °C a nad + 20 °C.

Technické údaje: Teplota zpracování od/do [°C] + 10 / + 25 
Viskozita při 23 °C  pastovitý 
Hustota při 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,2 
Spotřeba na cca 500 cm² při tloušťce vrstvy 5 mm [kartuše] 1 
Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu pro kartuš/sáček [měsíce] 12 

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací
se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

Návody k použití: OTTO StainEx dokáže odstranit tuk z okrajové oblasti přírodního kamene způsobený nevhodnými tmely
a rozpouští nečistoty až do hloubky 2 cm.
Předběžná zkouška by vás měla přesvědčit, že maštění lze odstranit pomocí OTTO StainEx. Tato pasta
je účinná pouze na zamaštění, neodstraní znečištění přírodních kamenů základním nátěrem, mycími
prostředky atd.
Tmel musí být zcela odstraněn ze spáry. Při použití pasty musí být okraje spár suché. Naneste OTTO
StainEx na čištěnou plochu a zapracujte kartáčkem. Poté znovu aplikujte OTTO StainEx, abyste dosáhli
tloušťky vrstvy nejméně 5 mm. Po vysušení pasty (nejméně 12 hodin, musí být pasta úplně
pulverizována) koštětem zameťte zbývající pevnou látku nebo ji vysajte. Po vyčištění nesmí být vidět
žádné tmavé skvrny. Hluboké znečištění odstraníte po druhé nebo třetí aplikaci.
Poté vyčistěte spáry a znovu je vyspárujte silikonovým tmelem na přírodní kámen OTTOSEAL® S 70.
Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést
zkušební zpracování a aplikaci.
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Konkrétní datum spotřeby najdete na potisku obalu a musí se dodržovat.

Forma dodání: Kartuše 310 ml 
béžová STEX-20-C1378

Jednotka balení 12
Kus / paleta 1248

Bezpečnostní pokyny: Dodržujte bezpečnostní list.

Likvidace: Pokyny k likvidaci viz. bezpečnostní list.

Odpovědnost za vady: Všechny informace v této publikaci vycházejí z aktuálních technických znalostí a zkušeností. Kvůli
velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití však nezbavují zpracovatele povinnosti
provádět vlastní zkoušky a testy. Informace uvedené v této publikaci a prohlášení společnosti Otto-
Chemie v souvislosti s tímto dokumentem nepředstavují převzetí záruky. Aby bylo prohlášení o záruce
účinné, vyžaduje samostatné výslovné písemné prohlášení společnosti Otto-Chemie. Vlastnosti
uvedené v tomto datovém listu komplexně a definitivně specifikují vlastnosti předmětu dodávky. Návrhy
na použití nepředstavují záruku vhodnosti pro doporučený účel použití. Vyhrazujeme si právo
přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Pro dotazy jsme vám k dispozici, také s
ohledem na jakoukoliv speciální problematiku použití. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše výrobky
používány, vyžaduje úřední schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Naše
doporučení nezbavují uživatele povinnosti zohlednit a v případě potřeby vyjasnit možnost omezení práv
třetích osob. Odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména s ohledem na jakoukoli
odpovědnost za vady. Naše VOP najdete na http://www.otto-chemie.de
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