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Характеристика

Функція Хороша адгезія до основи

Колір

Обробка Дуже хороші механічні властивості

Сфера застосування

Для внутрішнього та зовнішнього використання.
Для всіх мінеральних основ.
Як клеючий та армуючий розчин.
На критичних основах слід слід проводити випробування на адгезію (на пробній 
поверхні). 

Технічні дані

Група продуктів Мінеральний розчин

Технічні дані Критерій       Стандарт Показник Од. вим.        Примітка

Щільність затверділого розчину DIN 18 555  1,3  g/cm³ 1)
 

через 28 днів

Міцність на розрив                DIN 18 555 
2-3 N/mm² 2) при згинанні через 28 днів

Міцність на стискання                DIN 18 555 4-5 N/mm² 2) 
через 28 днів

 Динамічний модуль E                      DIN 18 555 
4000-5000  N/mm² 2) 

Коефіцієнт дифузії                            EN ISO 7783-2 3)  15-35  

Коефіцієнт водопроникності w EN 1062-3  0,17  kg/(m2·24h) 

Коефіцієнт теплопровідності DIN 4108  0,87  W/(m·K) 

1)g/cm³ = kg/dm3 2)N/mm2 = MPa 3)тести будуть різними при температурі сушіння w +23°C 
4)обчислюється із значення sd i товщини шару або проектного значення згідно DIN 4108 

Наведені параметри є середніми значеннями результатів, отриманих під час випробувань. Через 

використання природних ресурсів фактичні значення можуть дещо відрізнятися від значень, 

наведених у таблиці. Однак ці відмінності не впливають на якість та властивості продукту.

Механічна обробка - поради

Основа Основа повинна бути сухою, міцною, несучою, без пилу, льоду, вицвітання 
та інших речовин, що зменшують адгезію.

Підготовка основи За потреби почистіть та / або заґрунтуйте основу.

Температура обробки Мінімальна температура нанесення і температура основи + 5 ° C.

   через 28 днів

   водяної пари μ 4    

Натуральний сірий

Ispo Duo
Мінеральний клеючо-армуючий

розчин/грунтівка підсилений

додаванням мікроволокон

Для ручної та машинної обробки
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Коефіцієнт змішування 4 : 1 (порошок: вода) 

Підготовка матеріалу Налийте матеріал у підготовлену чисту воду і перемішуйте його близько 2 хвилин, 

потім почекайте близько 3 хвилин і знову перемішайте близько півхвилини.

Час обробки приблизно 60 хвилин при +20°C 

Розхід Назва   Використання    Розхід

ispo Duo для склеювання пінополістирольних плит 4,5-5,5 kg/m2 

для склеювання мінераловатних плит 6,5-7,5 kg/m2

при нанесенні клею на стіну 5,0-6,0 kg/m2

додаткове склеювання для механічного кріплення     2,5-3,0 kg/m2

армування                                                                       3,5-6,0 kg/m2

Обробка Рекомендована середня товщина армуючого шару становить 3-5 мм. 

Наведене значення слід використовувати як орієнтир. Залежно від нанесення 

(кути, відкоси тощо), товщина шару може значно змінюватися.

Клеєння:

Нанесіть клейовий розчин вручну або механічно на поверхню стіни чи 

термоізоляційної плити. Нанесіть шпателем з нержавіючої сталі або за 

допомогою зубчастого шпателя чи будь-яких доступних штукатурних агрегатів.
Частка площі клеєння, при нанесенні розчину на стіну:

- для пінополістирольних плит - мінімум 60% поверхні дошки

- для плит Sto-Speedlamelle - принаймні 50% поверхні дошки. 

Теплоізоляційні плити слід якнайшвидше притиснути до свіжонанесеного розчину 
клею у відповідності з раніше змонтоваимиі плитами.

Частка площі клеєння, при нанесенні розчину на теплоізоляційні плити, повинна 

становити не менше 40% поверхні плити.

У випадку систем із керамічним облицюванням, частка площі клеєння при 
нанесенні розчину на теплоізоляційні плити, повинна становити не менше 60% 

поверхні плити на момент клеєння. 
Армування: 
Армування на всю поверхню із арматурною сіткою ispo Duo та ispo

Armierungsgewebe. Сітку слід укладати з перекриттями приблизно 10 см . По 

кутах (відкоси вікон та дверей тощо) слід виконати діагональне армування.

Наносити клей шпателем з нержавіючої сталі або за допомогою зубчастого 

шпателя чи будь-яких доступних інструментів для штукатурних робіт. 

Рекомендується машинне нанесення.

Dalsza obróbka po 24 – 48 godzinach przy temp. > 15°C i wilgotności < 70%. 

Очищення інструменту                 Промити водою відразу після використання.

Вид доставки

Упакування Мішок 25 кг
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Колір

Зберігання

Умови зберігання Захищати від вологи.

Час зберігання Найкраща якість в оригінальному упакуванні до ... (див. упакування). 
Дата використання, включена в номер партії: перша цифра означає рік, 
наступні дві цифри - календарний тиждень (наприклад, 0270052541 означає 27-
й календарний тиждень 2010 року).

Додаткова інформація

Безпека

Виріб маркується відповідно до вказівок ЄС. Детальна інформація щодо 

поводження, зберігання та утилізації наведена в Паспорті безпеки 

матеріалів.

GIS-CODE ZP01 
Використання товару, не згадане в цьому Технічному посібнику, вимагає 
попередньої коконсультації з представником Sto.

Надана інформація або дані є стандартними показниками і не можуть 
використовуватися як основа для подання будь-яких вимог про 
відшкодування збитків.

Sto Expert 
80300, Жовква Лісна 2в 

www.sto-ukraine.com 

stoexpert.ukraine@gmail.com 

Версія № ispo Duo/PL/014 
Діє з 08.12.2011 

Натуральний сірий


