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StoPur WV 150 Gekleurd
Watergedragen polyurethaan verzegeling, zijdemat

Optisch 

Functie

Verwerking

Karakteristiek

Goede kleurstabiliteit 

Snelle uitharding bij kamertemperatuur 

Zijdemat

Met roller 

Kenmerken 

Inzetgebieden

Decoratieve binnen en buitenvloeren 

Gekleurde verzegeling voor vloervelden met een geringe mechanische en chemi-

sche belasting

Technische gegevens

Dichtheid (bij 23 °C) EN ISO 2811-2 1,24 ± 0,025 g/ml 

Viscositeit (bij 23 °C) DIN 53018-1 800 – 1200 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:

Ondergrond betreft uitsluitend een uitgehard StoPur systeem. Deze dient droog,

schoon en hechtend te zijn. 

Nieuwe StoPur vloeren kunnen tot 72 uur na applicatie direct met StoPur WV 150

Gekleurd overlaagd worden. 

Na deze periode, of in geval van oudere vloeren, dient de onderliggende gietvloer

licht geschuurd (groen/blauwe schuurpad of schuurpapier korrelgrootte 180) en

aansluitend grondig gereinigd te worden.

Ondergrondtemperatuur > 12 °C en 3 ° boven het dauwpunt 

Hechtsterkte gemiddeld 1,5 N/mm², kleinst gemeten waarde minimaal 1 N/mm²

Verwerkingsrichtlijnen

Verwerkings-

temperatuur

Systeemopbouw

Ondergrond

Ondergrens: + 12 °C

Bovengrens: + 25 °C

Gekleurde verzegelinglaag op gladde gietvloer, hoogglans

1. Ondergrondvoorbehandeling 

2. Verzegelinglaag StoPur WV 150 Gekleurd 

3. Optie, onderhoudswaslaag, StoDivers P 120

Mengverhouding Component A : component B = 100 : 11,1 gewichtsdelen 

Criterium Norm Waarde Eenheid

Mengvoorschrift 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 slier-

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 gele-

verde verpakking verwerken. 

Productgroep Verzegeling
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StoPur WV 150 Gekleurd
Watergedragen polyurethaan verzegeling, zijdemat

Verwerking Gekleurde verzegelinglaag op gladde gietvloer, zijdemat

1. Ondergrondvoorbehandeling 

2. Verzegelinglaag StoPur WV 150 Gekleurd

StoPur WV 150 Gekleurd wordt met een kortharige en pluisvrije roller (bij voor-

keur Sto-Lazurwalze uit de Inotec gereedschapbrochure) kruislings aangebracht. 

Afhankelijk van de kleur en de eventuele contrasterende kleur van de ondergrond 

kunnen 2 arbeidsgangen noodzakelijk zijn. 

Rolbanen zijn door de kruislingse applicatie te minimaliseren maar niet geheel 

te voorkomen. 

Het materiaal dient gelijkmatig aangebracht te worden, het gebruik van een 

afstrijkrek in de emmer is aan te bevelen. 

Verbruik StoPur WV 150 Gekleurd: ca. 0,15 – 0,20 kg/m² per arbeidsgang 

Stofdroog, bij 23 °C: na ca. 4 uur 

Beloopbaar, bij 23 °C na ca. 16 uur 

Mechanisch en chemisch belastbaar: bij 23 °C na ca. 7 dagen 

3. Onderhoudswaslaag

Ter vereenvoudiging van het (dagelijkse) onderhoud van de vloer kan een onder-

houdswaslaag aangebracht worden met StoDivers P 120. Zie hiervoor het 

desbetreffende technische merkblad. 

Aanwijzing: 

StoPur WV 150 Gekleurd is ook leverbaar in een buitenkwaliteit, dit dient bij uw 

bestelling apart vermeld te worden. 

StoPur WV 150 Gekleurd en StoDivers P 120 zijn niet bestand tegen weekmakers.

De laagdikte van deze verzegeling zal in de praktijk < 0,5 mm bedragen. Door 

slijtage neemt dit later nog af. Per project dient beoordeeld te worden of dit 

voldoende is. 

Intensieve kleuren buiten het standaard kleurenprogramma dienen met een 

transparante laag StoPur WV 150 verzegeld te worden, dit om overmatige 

pigmentslijtage te voorkomen. 

Als extra bescherming tegen krassen en slijtplekken kan ook een transparante 

verzegelinglaag met StoPur WV 150 Transparant aangebracht worden. 

Tijdens applicatie en droging dient er voor voldoende ventilatie gezorgd te 

worden. Tocht en direct zonlicht vermijden en eventuele vloerverwarming 

uitschakelen. Ongelijkmatig verbruik, te hoge luchtvochtigheid en/of te lage 

temperaturen kunnen glansgraadverschillen veroorzaken. 

Verwerkingstijd bij 12 °C ca. 75 minuten 

bij 23 °C ca. 60 minuten 

Na mengen in een schone emmer overgieten en nogmaals doormengen. Wij 

adviseren het aangemengde materiaal voor applicatie te zeven om de tijdens 

het mengen eventueel onstaande klonten en schilfers te verwijderen. 

De temperatuur van de afzonderlijke componenten dienen bij de verwerking 

minimaal 15 °C te zijn.

Verbruik Artikel Soort toepassing Verbruik ca.

Als verzegeling, per arbeidsgang 0,10 - 0,20 kg/m²
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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 

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. 
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StoPur WV 150 Gekleurd
Watergedragen polyurethaan verzegeling, zijdemat

Bijzondere richtlijnen

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. 

PU40

Opslag 

Opslagtermijn 

PG 11, binnenkwaliteit, set 8,07 kg, artikelnummer 00088-001

PG 12, binnenkwaliteit, set 8,07 kg, artikelnummer 00088-001

PG 11, buitenkwaliteit, set 8,07 kg, artikelnummer 00090-001

PG 12, buitenkwaliteit, set 8,07 kg, artikelnummer 00090-001

Droog en vorstvrij opslaan, direct zonlicht vermijden.

In originele, niet geopende, verpakking: Zie etiket 

Kleur Prijsgroep 11 en 12 (overige kleuren op aanvraag)

Glans Zijdemat

Verpakking

Levering

Direct met water reinigen, gedroogd materiaal kan alleen mechanisch verwijdert

worden. 

Reinigen gereedschap 


