
Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij
de Kamer van Koophandel Rivierenland gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt.

Technisch merkblad blad 1

StoSil Lasura

Dispersie silikaat gebonden lazuurafwerking voor gevels. 

Optisch

Eigenschappen

Decoratieve, hoogwaardige, natuurlijke optiek

Zeer mooie lazuur afwerking 

Productgroep

Toepassingsgebied

Verwerking alleen buiten

StoSil Lasura is een bepalende eindlaag, fysikalisch-chemische eigenschappen

zoals b.v. beschermende functie tegen reductie van wateropname of bescher-

ming tegen opname kooldioxyde kunnen niet met dit product gerealiseerd worden

en dienen bij de ondergrondvoorbehandeling gemaakt te worden. 

Technische gegevens

Silikaat gebonden lazuur 

Samenstelling Conform VdL-richtlijn verfproducten voor bouwwerken: polymeerdispersie, kaliwa-

terglas, water, alifaten, glycolether en additieven. 

Dichtheid DIN EN ISO 2811-2 1,1 g/ml

Niet-vluchtig aandeel VIQP 033/VILS 001(Sto intern) 16 M-%

(vaste stoffen)

pH-waarde VIQP 011 (Sto intern) 11 - 12 

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. 

Kengetallen Criterium Norm/keuringsvoorschriften Waarde Eenheid

verwerking Zeer goede verwerkingseigenschappen

Voorbehandeling 
ondergrond 

De zuigkracht van de ondergrond heeft invloed op de verwerking van StoSil

Lasura en mag nog slechts licht zuigend zijn. Sterk zuigende ondergronden zijn

zonder goede voorbehandeling, c.q. grondering, voor de applicatie van StoSil

Lasura niet geschikt. 

De ondergrond moet stevig, schoon, vetvrij, droog en dragend zijn, alsmede vrij

van sinterlagen, uitbloeiingen en oplosmiddelen. Losse en/of slecht hechtende

lagen verwijderen. 

Ondergronden / Sto-grondering

Ondergrond

Verwerkingsrichtlijnen

Verwerkings-

temperatuur
Laagste verwerkings- en ondergrondtemperatuur: + 5 °C.

Opbouw verfsysteem Mineraal gebonden sierpleisters zoals b.v. Sto-Strukturputz, StoMiral, StoMiral

Nivell voorzien van een verflaag, b.v. StoColor JumboSil.

Silikaat gebonden sierpleisters zoals b.v. StoSil K, StoSil Color. 

Organisch gebonden stucwerk en verven zolang het niet gaat om producten met

een te hoog bindmiddelgehalte en elastische producten. 

Aanwijzing: voor toepassing op siliconenhars gebonden stucwerk en verven is dit

product niet geschikt. 

Voorbehandeling:

Afhankelijk van de ondergrond eerst 1 of 2 lagen StoSil Color aanbrengen. Op

een licht ruwe ondergrond (zoals b.v. de structuur van StoSil MP) wordt het

lazuur effect optimaal. 
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StoSil Lasura

Dispersie silikaat gebonden lazuurafwerking voor gevels. 

Verbruik Artikel Soort toepassing Verbruik ca.

per laag, afhankelijk van de ondergrond 0,10 - 0,15 l/m²

bij twee arbeidsgangen 0,20 - 0,30 l/m²

Afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.

Verwerking StoSil Lasura aanbrengen met borstel, kwast of spons. 

U dient er op te letten dat alle medewerkers dezelfde applicatietechniek en -

gereedschap gebruikt. Verschillend gereedschap en applicatietechniek blijft (hin-

derlijk) zichtbaar. 

Bij werken op een steiger de verschillende werkniveau’s ‘nat in nat’ op elkaar

laten aansluiten. 

Wisselende weersomstandigheden hebben grote invloed op de verwerkings- en

drogingseigenschappen van het product en dienen voor het gehele project gelijk

gemaakt te worden. 

Bij meerlaags aanbrengen altijd eerst de lichtste kleur als eerste, de donkerste

kleur als laatste aanbrengen. 

Slechts de hoeveelheid materiaal mengen die dezelfde dag verwerkt kan worden. 

Tijdens verwerking regelmatig de emmer mengen voor een homogeen product.

(vulstoffen kunnen zakken)

Op ruwe ondergronden het materiaalverbruik aanpassen en tijdens applicatie het

werk vanaf een afstand bekijken om eventueel nog te kunnen corrigeren. 

Schoonmaken van het 
gereedschap 

Direct na gebruik met water reinigen. 

Levering

Inkleuren StoSil Lasura wordt ingekleurd door 3 gewichtsdelen StoSil Lasura te mengen

met 1 gewichtsdeel StoSil Color. Voor gebruik beide producten goed mengen om

eventueel gezakte vulstoffen homogeen door te roeren. Het lazuuraffect wordt

beïnvloed door de mengverhouding. De mengverhouding kan eenvoudig bijge-

steld worden door meer/minder materiaal toe te voegen. 

Er kan ook StoTint Aqua gebruikt worden om in kleuren 

Op niet zuigende ondergronden kan StoSil Lasura glanzend opdrogen. Als StoSil

Lasura ingekleurd wordt met StoSil Color vermindert de glansgraad. 

Kleur Wordt transparant geleverd. Na droging van het ingekleurde product wordt een

niet-dekkend (lazuur) effect verkregen.

Eindlaag:

StoSil Lasura in de gewenste kleur aanbrengen. Het aantal arbeidsgangen is

afhankelijk van het gewenste eindresultaat. Gemiddeld worden 1 of 2 arbeids-

gangen aangebracht. 

Bijzondere 
instellingen

Geen 

Houdbaarheid Beste kwaliteit in de originele verpakking, staat op de verpakking aangegeven

Opslagcondities Goed afgesloten en vorstvrij opslaan.

Opslag
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Dispersie silikaat gebonden lazuurafwerking voor gevels. 

Revisie-nr. StoSil Lasura/DE/DE/031

Geldigheid 08.11.2007

StoSil Lasura

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. 

M-SK01

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 


