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Technisch merkblad blad 1

StoPur EB 400
PU verzegeling voor balkons, oplosmiddelarm 

Functie

Optisch

Karakteristiek

Taai-elastisch
UV bestand en weersbestenig 
Goede hechting aan de ondergrond

Zeer veel kleurmogelijkheden
Glanzend 

Kenmerken 

Inzetgebieden

Minerale ondergronden, beton en/of zandcement
Dunne verzegelinglaag voor balkons of galerijvloeren
Niet voor berijdbare of mechanische zwaar belaste oppervlakken

Technische gegevens

Dichtheid (bij 23 °C) EN ISO 2811-2 1,34 ± 0,03 1) g/ml 
Viscositeit (bij 23 °C) DIN 53018-1 1100 ± 220 1) mPa-s
Shore-D-hardheid DIN 53505-D 41 – 45 1)2)3)

Vaste stoffengehalte 87 Vol. % 

1) Meetresultaat van RAL 7032
2) Na uitharding van 3 dagen bij 50 °C. 
3) Duur van de meting 15 seconden. 

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 verwijderd 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. 
Ondergrondtemperatuur > 10 °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 1. Ondergrondvoorbehandeling 
2. Grondering met b.v. StoPox 452 EP
3. Schraap- / instrooilaag met StoPox 452 EP
4. Instrooien met StoQuartz Ø 0,1 – 0,5 mm of StoQuartz Ø 0,3 – 0,8 mm 
5. Verzegeling met StoPur EB 400
6. Optie: instrooien met kleurvlokken Ø 1 mm

Criterium Norm Waarde Eenheid
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Verwerking

Verwerkingstijd

Niet bij stijgende ondergrondtemperaturen verwerken! 
1. Ondergrondvoorbehandeling 
2. Grondering met StoPox 452 EP.
Het materiaal na het mengen uitgieten, met een kunststof wisser gelijkmatig 
verdelen en kruislings doorrollen. Plasvorming vermijden. 
Verbruik StoPox 452 EP: ca. 0,3 – 0,5 kg/m² 
De nog natte grondering licht inzanden (korrel naast korrel) met StoQuartz Ø 
0,1 – 0,5 mm of StoQuartz Ø 0,3 – 0,8 mm. 
Verbruik StoQuartz Ø 0,1 – 0,5 mm of 0,3 – 0,8 mm: ca. 1 kg/m² 
3. Schraap- c.q. instrooilaag met StoPox 452 EP. 
Aanbrengen van een schraap- c.q. instrooilaag, samenstelling en verbruiken 
conform het desbetreffende technische merkblad. 
Verbruik van de samengestelde mortel: minimaal 1,0 kg/m² 
4. Instrooien.
De nog natte schraap- instrooilaag gelijkmatig vol en zat instrooien met 
StoQuartz Ø 0,1 – 0,5 mm of 0,3 – 0,8 mm mm. Onregelmatige opeenhopingen 
vermijden. Indien noodzakelijk de gladde plekken nastrooien. 
Na droging, ca. 12 tot 24 uur bij 20 °C, het niet gebonden instrooimateriaal 
verwijderen. 
Verbruik StoQuartz Ø 0,1 – 0,5 mm of 0,3 – 0,8 mm: ca. 4 – 8 kg/m² 
5. Verzegeling met StoPur EB 400
Aanbrengen van een gekleurde verzegeling met StoPur EB 400. Het materiaal 
na hetmengen uitgieten, met een harde wisser ‘scherp over de korrel’ trekken en 
kruislings narollen met een kortharige roller. 
Verbruik StoPur EB 400: ca. 0,6 – 0,8 kg/m² 

StoPur EB 400
PU verzegeling voor balkons, oplosmiddelarm 

(Zonder toevoeging van StoDivers ST)
Bij 10 °C ca. 60 minuten
Bij 20 °C ca. 40 minuten
Bij 30 °C ca. 20 minuten 

Mengverhoudingen Component A : component B = 100 : 50 gewichtsdelen

Mengmethode De temperatuur van de afzonderlijke componenten dienen bij de verwerking 
minimaal 15 °C te zijn.
Component A en component B worden in op elkaar afgestemde verhoudingen 
geleverd en dienen op de volgende wijze gemengd te worden. Component A
mengen en daarna component B geheel toevoegen. Met een langzaam draaiend 
roerwerk (maximaal 300 toeren) grondig mengen totdat er een homogene sliert-
vrije massa ontstaat. Ook langs de wanden en de bodem mengen zodat de ver-
harder zich gelijkmatig verdeelt. Mengduur minimaal 3 minuten! Niet uit de 
geleverde verpakking verwerken. Na mengen in een schone emmer overgieten 
en nogmaals doormengen. 
StoPur EB 400 kan voor applicatie op hellende of verticale oppervlakken ingedikt
worden met maximaal 2 - 5 gew.% stelmiddel StoDivers ST. De exacte hoeveel-
heid stelmiddel is temperatuurafhankelijk en derhalve in het werk te bepalen. 
Na de toevoeging van StoDivers ST dient het materiaal nogmaals grondig 
gemengd te worden. Het toevoegen van een ander soort stelmiddel kan tot 
verstoring leiden in het uithardingsproces en is derhalve niet toegestaan. 
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StoPur EB 400
PU verzegeling voor balkons, oplosmiddelarm 

6. Optie: instrooien met kleurvlokken
De nog natte massa kan licht ingestrooid worden met kleurvlokken Ø 1 mm. 
Verbruik kleurvlokken: ca. 30 gr/m² 
Aanwijzing: 
Aansluitingen van balkon- en galerijvloeren op verticale bouwdelen altijd middels 
een opstaande plint maken en met een hiervoor geschikt kitmateriaal waterdicht 
afsluiten. Het verdient de voorkeur om een loodslabbe over de plint te laten vallen.
Plinten uitvoeren met StoPox Mörtel Standfest of vergelijkbaar. 
Verwerking: (1) 
Stofdroog: na ca. 5 uur 
Overwerkbaar: na ca. 8 uur 
Begaanbaar: na ca. 8 uur 
Doorgehard en vochtbelastbaar: na ca. 7 dagen 
(1) Genoemde tijden gelden als richtlijn en zijn getest op standaardkleur RAL 7032 
bij 23 ºC en 50 % RV. 

Na iedere arbeidsgang onmiddellijk met StoDivers EV 100Reinigen gereedschap

Kleur

Opslag 

Opslagtermijn 

Conform prijsgroep 11 en 12

Verpakking PG 11, 7 kg set, artikelnummer 02992-001
PG 12, 7 kg set, artikelnummer 02992-001

Droog en vorstvrij opslaan, direct zonlicht vermijden.

In originele, niet geopende, verpakking: Zie etiket 

Levering

Glans Glanzend

Bijzondere richtlijnen

Revisie-nr.

Geldig vanaf

StoPur EB 400/DE/DE/005

28.09.2008

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. 

- - 

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 


