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StoColor Silco Elast

Elastische muurverf op siliconenharsbasis

Werking

Eigenschappen

Koud-elastisch
Kooldioxide- en waterdampdoorlatend
Extreem waterafstotend
Hoge vervuilingsstabiliteit
Spanningsarm

Volgens de VdL-richtlijn verfmiddelen voor bouwwerken: polymeerdispersie, sili-
conenhars-emulsie, titaanoxide, calciumcarbonaat, vulmiddelen op silicaatbasis,
water, alifaten, alcohol, glycolether, additieven en conserveringsmiddelen. 

Alleen buiten verwerken
StoColor Silco Elast is bij een tweelaags opbouw geschikt voor scheurbreedtes
tot maximaal 0,15 mm of 150 µm, e.e.a. conform Klasse A1 van DIN 1062-7. 
Om een optimale scheuroverbrugging te bereiken, is over het algemeen het aan-
brengen van twee lagen noodzakelijk.
Niet gebruiken op oppervlakken waar water tegen staat. Niet gebruiken op opper-
vlakken die zijn belast met weekmakers en paraffine, bijv. van niet volledig verwij-
derde afbijtmiddelen. Niet geschikt voor bouwkundig veroorzaakte scheuren.

Samenstelling

Toepassingsgebied

Technische gegevens

Ondergrond De ondergrond moet stevig, droog, schoon en dragend zijn, alsmede vrij van sin-
terlagen, uitbloeiingen en scheidingsmiddelen.
Ondergronden / Sto-gronderingen.

Kengetallen Criterium Norm/keuringsvoorschriften  Waarde Eenheid

Verwerkingsrichtlijnen

Dichtheid, bij 23° C DIN 53217 1,4 - 1,5 g/cm³ 1)

Niet-vluchtig aandeel VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 4) 65 - 71 M-%
pH-waarde VIQP 011 (Sto intern) 8 - 9
Waterdampdiffusie: 
- massastroomdichtheid V EN ISO 7783-2 2) 25 - 30 5) g/(m².d)
- sd-waarde EN ISO 7783-2 2) 0,7 - 0,8 m
- µ waarde 3) EN ISO 7783-2 2) 2500 - 2700
Waterdampdoorlatend-
heidsfactor W EN 1062-3 0,01 - 0,02 6) kg/(m².Vh)

Helderheid DIN 53778 89 - 90 %
Witgraad CIE 78 - 79 %
Laagdikte EN 1062-1 300 - 350 µm

1) g/cm³ = kg/ltr
2) Afwijkend van de norm worden de monsters bij 23 °C gedroogd
3) Berekend vanuit de sd-waarde en laagdikte of vastgestelde waarde DIN 4108
4) Afwijkend tot de testmethode is de vaste stoffengehalte bepaald bij 150 ºC 
5) Klasse II (middel)
6) < 0,1 Klasse III (laag)

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. 

Voorbehandeling

ondergrond

Aanwezige lagen op hechting controleren.
Losse en/of slecht hechtende lagen verwijderen. 
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Verbruik

Voorbereiding

materiaal 

Verwerking

Kleur

Opslagcondities

Houdbaarheid

Met de kwast, rollen of airless-spuiten.
Overschilderbaar, bij 20°C en 65% RV, na ca. 8 uur. Bij een hogere luchtvochtig-
heid en/of lagere temperatuur wordt de droging overeenkomstig vertraagd.

In wit en in de aangegeven kleuren volgens het StoColor-systeem. 
Bij een sterke mechanische belasting kunnen er bij donkere, intense kleuren op
deze plaatsen kleurveranderingen optreden. Deze plekken kunnen, door vulmid-
delbreuk of pigmentslijtage van het gebruikte witte natuurzand resp. de gebruikte
natuurlijke vulmiddelen, iets lichter afsteken. Dit geeft geen nadelige invloed op
de productkwaliteit en de werkzaamheid.

Artikel Soort toepassing Verbruik ca.

Voor verwerken goed mengen. 
Tussenlaag: StoColor Silco Elast tot max. 3 % schoon water verdund. 
Eindlaag: StoColor Silco Elast tot max. 1,5 % schoon water verdund.

Laagsopbouw Grondering: Afhankelijk van de soort en de staat van de ondergrond.
Tussenlaag: StoColor Silco Elast
Eindlaag: StoColor Silco Elast 

Opslag

Levering

Goed afgesloten en vorstvrij opslaan.

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

Verwerkings-

temperatuur 

Laagste verwerkings- en ondergrondtemperatuur: + 5 °C.

wit per laag 0,30 - 0,50 ltr/m²
wit per twee lagen 0,60 - 1,00 ltr/m²
kleur per laag 0,30 - 0,50 ltr/m²

kleur per twee lagen 0,60 - 1,00 ltr/m²

Afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.

09.11.2007Geldigheid vanaf 

Revisie-nr. StoColor Silco Elast/DE/DE/027

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-SF02

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. 

Bijzondere richtlijnen
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