
STEX Odmasťovacia pasta na prírodný kameň

OTTO
StainEx

Technický list

Špeciálna pasta na báze rozpúšťadiel
Pre interiér a exteriér

Charakteristika: ▪ Pasta pripravená k použitiu
▪ Ľahké spracovanie
▪ Úspešným použitím pomôže predísť drahej renovácii prírodného kameňa

Oblasti aplikácie: ▪ Na ostránenie mastnoty z mramoru prírodného kameňa, kde nevhodné tmelivá spôsobili škvrny okolo
hrán a spojov

Dôležité informácie: Každý prírodný kameň je zložením jedinečný. Z tohto dôvodu nie je možné vylúčiť, že aj v prípade
vhodnej aplikácie odmasťujúcej pasty môže prísť k intenzívnejšej tvorbe škvŕn. Tento efekt sa však
vyskytuje len výnimočne, zmieňujeme sa o ňom len v rámci prevencie.
Kvôli rôznorodosti druhov prírodného kameňa sa odporúčajú skúšobné testy na pokrytom povrchu.
Záruka teda daná byť nemôže.
Neaplikujte OTTO StainEx ak je teplota povrchu pod + 5 °C alebo nad + 20 °C.

Technické vlastnosti: Teplota spracovania od/do [°C] + 10 / + 25 
Viskozita pri 23 °C pastovitý 
Hustota pri 23 °C podľa ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,2 
Spotreba na cca 500 cm² (hrúbka vrstvy 5 mm) [kartuša] 1 
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV pre kartušu/fóliu [mesiacov] 12 

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTO-
CHEMIE.

Informácie o aplikácii: OTTO StainEx eliminuje vznik škvŕn spôsobených nevhodnými tmelivami a odstraňuje ich až do hĺbky 2
cm.
Prosím vykonajte skúšobné testy vopred a uistite sa, že mastné škvrny sa dajú odstrániť pomocou
OTTO StainEx. Táto pasta je účinná iba pri škvrnách spôsobených mastnotou. Ostatné znečistenia na
prírodnom kameni spôsobené primerom, čistiacim prostriedkom a podobne sa nedajú ostrániť.
Úplne vyberte tmel zo spoja. Pri aplikácii pasty by mali byť spoje suché. Aplikujte OTTO StainEx na
povrch a rozotrite štetcom. Potom aplikujte OTTO StainEx opäť, aby ste dosiahli hrúbku vrstvy aspoň 5
mm. Po vyschnutí pasty (aspoň 12 hodín, pasta musí byť úplne rozdrvená) zameťte zvyšné pevné časti
metlou alebo ich povysávajte. Po čistení by nemali byť viditeľné žiadne ďalšie škvrny.
Odstráňte zvyšné hlbšie škvrny aplikovaním pasty druhý alebo tretí raz. Následne spoje očistite a
utesnite silikónom na prírodný kameň OTTOSEAL® S 70.
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie: 310 ml kartuša
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béžová STEX-20-C1378
Jednotka balenia 12

Kus / Paleta 1248

Bezpečnostné opatrenia: Viď bezpečnostný list.

Likvidácia: Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke: Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým  listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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