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Technisch merkblad blad 1

StoPox WL 100 

Watergedragen epoxy verzegeling, gekleurd, glanzend 

Functie

Optisch 

Verwerking

Karakteristiek

Goede aanhechting aan de ondergrond 

Waterdamp open. 

In vele kleuren leverbaar 

Glanzend 

Met wisser en/of roller

Kenmerken 

Inzetgebieden

Inzetbaar op vloervelden binnen en buiten

Overwegend geschikt voor minerale ondergronden

Gekleurde verzegeling voor industrievloeren

Niet geschikt voor zwaar te belasten vloeren 

Technische gegevens

Dichtheid (bij 23 °C) DIN EN ISO 2811-2 1,38 ± 0,03 g/ml 

Viscositeit (bij 23 °C) DIN 53018-1 2.400 - 3.600 mPa-s 

Bij de bovengenoemde waarden gaat het om gemiddelden. Door toepassing van

natuurlijke grondstoffen in onze producten kan de werkelijke waarde (van het

geleverd product en charge), geringe afwijkingen veroorzaken zonder afbreuk te

doen aan de productgeschiktheid. 

Voorwaarden van de ondergrond:

De ondergrond dient droog, draagkrachtig en vrij te zijn van onthechtend werken-

de eigen of betonvreemde stoffen. Minder vaste deklagen en of een cementhuid

dient verwijdert te worden. Droog conform de DafSB-richtlijn, echter afhankelijk

van betonsoort. Restvocht maximaal 4 gewicht% bij een betonkwaliteit tot B35 en

maximaal 3 gewicht% bij een betonkwaliteit tot B45, e.e.a. te bepalen met de

CM-methode. Temperatuur > 12 °C en 3 ° boven het dauwpunt 

Hechtsterkte gemiddeld 1,5 N/mm² 

Hechtsterkte kleinst gemeten waarde 1,0 N/mm²

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond is door de hiertoe geëigende mechanische methodes, b.v. stofvrij

kogelstralen, frezen en aansluitend stralen en/of stralen met een vast straalmid-

del, voor te bereiden. 

Verwerkingsrichtlijnen

Verwerkings-

temperatuur

Ondergrond

Ondergrens: + 10 °C

Bovengrens: + 30 °C

Systeemopbouw Industrievloer met lichte mechanische belasting:

1. Ondergrondvoorbehandeling 

2. Grondering StoPox WL 100 

3. Verzegeling StoPox WL 100 

4. Optie: onderhoudswaslaag StoDivers P 105 / StoDivers P 120 

Criterium Norm Waarde Eenheid

Mengverhoudingen Component A : component B = 100 : 20,0 gewichtsdelen

Mengmethode Component A en component B worden in op elkaar afgestemde verhoudingen 

geleverd en dienen op de volgende wijze gemengd te worden:
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Verwerking Industrievloer met lichte mechanische belasting:

1. Ondergrondvoorbehandeling 

2. Grondering StoPox WL 100 

StoPox WL 100 wordt met ca. 20 % schoon water verdunt, afhankelijk van de

zuigkracht van de ondergrond, en met een rubber wisser gelijkmatig verdeeld.

Aansluitend met een kortharige roller kruislings doorrollen. 

Verbruik StoPox WL 100: ca. 0,2 - 0,3 kg/m² 

StoPox WL 100 is een z.g. ondergrondvolgend product, d.w.z. dat oneffenheden

in de ondergrond na gereedkomen van het vloersysteem zichtbaar kunnen blij-

ven. Bij oneffenheden in de ondergrond > 0,5 mm kan vooraf een grondering-

slaag en schraaplaag met StoPox WG 100 aangebracht worden. Zie hiervoor het

desbetreffende technische merkblad. 

3. Verzegeling StoPox WL 100 

Na droging van de gronderingslaag, ca. 12 tot 24 uur bij 20 °C, kan de 

verzegelinglaag met StoPox WL 100 aangebracht worden. Het materiaal maxi-

maal 10 % verdunnen met schoon water en met een rubber wisser gelijkmatig

verdelen. Aansluitend met een kortharige roller kruislings doorrollen. 

Verbruik StoPox WL 100: ca. 0,2 - 0,3 kg/m² 

4. Optie: onderhoudswaslaag StoDivers P 105 / StoDivers P 120 

Na droging van de verzegelinglaag, ca. 12 tot 24 uur bij 20 °C, kan een onder-

houdswaslaag aangebracht worden met StoDivers P 105 (glans) of met

StoDivers P 120 (mat). Zie hiervoor het desbetreffende technische merkblad

Aanwijzingen:

Het materiaal dient gelijkmatig aangebracht te worden. Indien vanuit de emmer

(omgegoten in schone emmer) gewerkt wordt is een afstrijkrooster aan te beve-

len. 

Bij lichte kleuren kunnen meerdere verzegelinglagen noodzakelijk zijn om een

goede en homogene dekking te verkrijgen. 

Bij de verwerking van watergedragen producten is voor een optimale luchtcircula-

tie te zorgen. Tocht dient vermeden te worden. 

Verschil in materiaalverbruik, luchtvochtigheid en temperatuur kunnen tot opti-

sche verschillen zorgen, bijvoorbeeld verschil in glansgraad. 

Bij een belasting met chemicaliën kunnen, afhankelijk van de soort en duur van 

de belasting, verkleuringen onstaan. In de regel worden de technische eigen-

schappen van het product hierbij niet aangetast. 

Na slijtage neemt de stroefheid af, de verzegelinglaag dient in dit geval ver-

nieuwd te worden. 

De laagdikte van dit systeem is < 0,5 mm, in het gebruik zal dit door slijtage min-

der worden. Het gebruik dient hierop afgestemd te worden. 

StoPox WL 100 

Watergedragen epoxy verzegeling, gekleurd, glanzend 

Verwerkingstijd Bij 10 °C ca. 3 uur 

Bij 20 °C ca. 1½ uur 

Bij 30 °C ca. 1 uur 

Component A mengen en daarna component B geheel toevoegen. 

Met een langzaam draaiend roerwerk (maximaal 300 toeren) grondig mengen 

totdat er een homogene sliertvrije massa ontstaat. Ook langs de wanden en de 

bodem mengen zodat de verharder zich gelijkmatig verdeeld.

Mengduur minimaal 3 minuten! Niet uit de geleverde verpakking verwerken. Na 

mengen in een schone emmer overgieten en nogmaals doormengen. 
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StoPox WL 100 
Watergedragen epoxy verzegeling, gekleurd, glanzend 

Kleur Volgens PG 11 en PG 12, decentrale inkleuring mogelijk

Glans Glanzend 

Opslag Droog en vorstvrij opslaan, direct zonlicht vermijden.

Opslagduur In originele, niet geopende, verpakking: Zie etiket

Verpakking Component A, emmer, 10 kg, PG 11, artikelnummer 03470-008

Component A, emmer, 10 kg, PG 12, artikelnummer 03470-008

Component B, blik, 2 kg, artikelnummer 03472-008

Levering

Bijzondere richtlijnen

Revisie-nr.

Geldig vanaf

StoPox WL 100/DE/DE/024

05.02.2007

Veiligheid

GIS-Code 

Dit product is onderhevig aan Europese wetgeving. Bij uw eerste order ontvangt

u een EU veiligheidsblad. U dient zorgvuldig kennis te nemen van de informatie

inzake handling, opslag en wegwerpen/verwijdering van het product. 

RE01

De in dit technisch merkblad niet-specifiek genoemde applicatie, is slechts moge-

lijk, na voorafgaande schriftelijke consultatie met Sto Isoned bv, dit ter verzeke-

ring dat het product geschikt is voor de voorgenomen applicatie. 

Sto Isoned bv
Postbus 6400

NL-4000 HK Tiel

Tel.   +31 344 62 06 66

Fax.  +31 344 61 54 87

info.nl@stoeu.com

www.sto.nl 

Direct met waterReinigen gereedschap


