
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

Sto-Unigrund AF
Oplosmiddelhoudende, aromatenvrije, grondverf en voorlak

Functie

Eigenschappen

Vochtregulerend

Aan te brengen als een voorlak 

Goede vloeieigenschappen

Uitstekende hechting

Productgroep

Toepassingsgebied

Verwerking binnen en buiten
Als tussenlaag en voorlak op hout en houtachtige ondergronden
Inzetbaar op een ondergrond van: ijzer, staal, aluminium, stucwerk en harde
kunststoffen zonder scheidend werkende verontreinigingen aan het oppervlak en
na een gedegen ondergrondvoorbehandeling. 

Technische gegevens

Grondverf

Samenstelling Conform VdL-richtlijn verfproducten voor bouwwerken:
Alkydhars, minerale vulstoffen, verdunningsmiddel en hulpstoffen t.b.v. droging.

Verwerking

Ondergrond De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en vrij zijn van onthechtend werkende

substanties en op een proffesionele wijze voorbehandeld zijn. 

Een ondergrond van spaanplaat dient te voldoen aan DIN 68763, type V100 of

V110 G. Restgehalte vocht in de ondergrond mag tijdens applicatie en verdere

gebruiksduur niet hoger komen dan 12 %. 

Vezelplaten mogen uitsluitend met een weersbestendige lijm geperst worden. 

Bij multilayer platen, geproduceerd conform DIN 68705, moet de verlijming

weersbestendig zijn, de houten bestanddelen niet. 

Absoluut maximum gehalte aan vocht moet, tijdens applicatie en verdere

gebruiksduur, tussen 5 % en 15 % liggen. 

Bovengenoemde plaatmaterialen zijn, afhankelijk van de laatste stand van de

techniek, slechts beperkt in de buitenlucht te gebruiken. Een probleemloze over-

laging van dit type ondergrond is niet te garanderen.

Systeemopbouw - Ondergrond: Nieuw en uitgewerkt (naald)hout:

Voor een buitentoepassing met StoPrim Protect AF impregneren, aansluitend

gronderingslaag aanbrengen met Sto-Unigrund AF. 

- Ondergrond: Staal en ijzer:

Staal en ijzer moet gereinigd worden word reinheidsgraad Sa 2½ (metaalblank)

In een droge binnentoepassing 1 x gronderen met Sto-Allgrund. In een buitentoe-

passing en onder vochtbelasting 2 x gronderen met Sto-Allgrund. 

- Voorlak:

Sto-Unigrund AF. Voor zink en verzinkt staal alleen Sto-Allgrund toepassen, reini-

gen conform BFS-merkblad nr. 5. 

Productvoorbereiding Bij verdunning Sto-Verdunning AF gebruiken
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Oplosmiddelhoudende, aromatenvrije, grondverf en voorlak

Verbruik

Wit, 0,75 l per laag 0,10 l/m²
Wit, 2,5 l per laag 0,10 l/m²
Gekleurd 0,75 l per laag 0,10 l/m²
Gekleurd 2,5 l per laag 0,10 l/m²

Afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.

Artikel Soort toepassing Verbruik ca.

Verwerking Verwerking: 

Met kwast, roller of air-less spuiten. 

Ingestelde viscositeit: licht tixotroop. 

Dichtheid: ca. 1,257 - 1,410 gr/cm³, afhankelijk van de kleur

Verwerkingstemperatuur: 

Optimale verwerkings- en ondergrondtemperatuur bedraagt 21 ºC met een rela-

tieve luchtvochtigheid < 65 %. 

Droging: 

Stofdroog na ca. 1 uur, droog na 6 uur (bij 20 ºC en 65 % RV). 

Overschilderen:

Met Sto-Premiumlac Gloss AF / Satin AF

Met Sto-PremiumColorlac Gloss AF / Satin AF

Afval:

Lege blikken kunnen voor recycling aangeboden worden, blikken met rest-

materiaal dienen op de geldende wijze worden afgevoerd. 

Reinigen gereedschap Direct na gebruik met Sto-Terpentinersatz reinigen. 

Verwerkingsrichtlijnen

Levering

Kleur Veel mogelijkheden volgens: StoColor systeem, RAL, NCS enz.  

Glansgraad Mat 

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

Opslagcondities Goed afgesloten en vorstvrij opslaan.

Opslag

Bijzondere richtlijnen

Veiligheid

GIS-CODE

Revisie-nr. Sto-Unigrund AF/DE/DE/025

Geldigheid 16.06.2005

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-GP02

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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Sto-Unigrund AF
Oplosmiddelhoudende, aromatenvrije, grondverf en voorlak

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 


