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StoColor Silco Fill

Gevulde siliconenhars muurverf 

Werking

Eigenschappen

Echte siliconenharsverf
Waterafwijzend
Zeer goed vullend
Spanningsarm
Hoog waterdamp- en kooldioxidedoorlatend

Productgroep

Toepassingsgebied

Alleen buiten verwerken.

Technische gegevens

Siliconenhars muurverf

Samenstelling

Rapporten / normen /

keuringsdocumenten

FPL204/12/92 Eigenschappen van Sto-Siliconenharsproducten

Kengetallen Criterium Norm/keuringsvoorschriften Waarde Eenheid

Verwerkings-

temperatuur

De ondergrond moet stevig, schoon en dragend zijn, alsmede vrij zijn van 
sinterlagen, uitbloeiingen en scheidingsmiddelen.

Ondergrond

Aanwezige verflagen op hechting controleren. 
Niet draagkrachtige verflagen verwijderen.

Ondergrond

voorbehandeling

Verwerkingsrichtlijnen

Laag opbouw Grondering: Afhankelijk van soort en staat van de ondergrond.
Tussenlaag: StoColor Silco Fill
Eindlaag: StoColor Silco Fill

Conform Vdl-richtlijn verfproducten voor bouwwerken: siliconenharsemulsie, poly-
meerdispersie, titaandioxide, calciumcarbonaat, talk, silikaat achtige vulstoffen,
water, glycolether, additieven en conserveringsmiddelen. 

Dichtheid, bij 23° C EN ISO 2811-2 1,5 g/ml
Waterdampdiffusie: 
- massastroomdichtheid V EN ISO 7783-2 1) 200 - 400 3) g/(m².d)
- sd-waarde EN ISO 7783-2 1) 0,05 - 0,10 m
- µ waarde 2) EN ISO 7783-2 1) 300 - 400
Waterdampdoorlatend-
heidsfactor W EN 1062-3 < 0,1 4) kg/(m².Vh)

1) Afwijkend van de norm worden de monsters bij 23 °C gedroogd
2) Berekend vanuit de sd-waarde en laagdikte of vastgestelde waarde DIN 4108
3) Klasse I
4) 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. 

Laagste verwerkings- en ondergrondtemperatuur: + 5 °C.

Materiaal 

voorbereiding

Het materiaal voor verwerken goed mengen
Tussenlaag: StoColor Silco Fill met 5% tot max. 10% met water verdunnen.
Eindlaag: StoColor Silco Fill met max. 5% water verdunnen.
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StoColor Silco Fill
Gevulde siliconenhars muurverf 

Verbruik Artikel Soort toepassing Verbruik ca.

Verwerking Met kwast en/of roller
Overschilderbaar, bij + 20°C en 65% RV, na ca. 24 uur. 
Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperatuur vertraagt de droogtijd.

Schoonmaken van de 

gereedschappen 
Onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Levering

Kleur In wit en de aangegeven kleuren van het StoColor-systeem. 
Bij grote mechanische belasting kan bij donkere, intensieve kleuren op deze 
plaatsen door contact kleurverandering (aan het oppervlak) voorkomen. Op deze 
plekken tekenen op grond van vulstofbreuk of pigmentslijtage  van de verwerkte 
natuurzand respectievelijk de verwerkte natuurlijke vulstoffen iets lichter af. De 
productkwaliteit en functionaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed.

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

Opslagcondities Goed afgesloten en vorstvrij opslaan.

Opslag

Revisie-nr. StoColor Silco Fill/DE/DE/028

wit per laag 0,35 - 0,40 kg/m²
wit per twee lagen 0,70 - 0,80 kg/m²
gekleurd per laag 0,35 - 0,40 kg/m²

gekleurd per twee lagen 0,70 - 0,80 kg/m²

Afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.

Geldigheid vanaf 09.11.2007

Intensieve kleuren behoeven in de regel minder water voor het instellen van de
juiste verwerkings consistentie. Als er teveel water wordt toegevoegd verslechte-
ren de verwerkingseigenschappen en dekkracht van het product. 

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-SF01

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
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