Omsorgsfullt byggande.

Inga bekymmer med
växlande väderlek.

Fasad

Fasadfärg

Arbeta vid lägre temperaturer genom att
tillsätta StoAdditiv QS i befintlig fasadfärg.

Höst- och vårvädret kan vara oberäkneligt och kyligare dagar kan komma oväntat. StoAdditiv QS kan snabbt och enkelt blandas i
den befintliga fasadfärgen - när det verkligen behövs. Med StoAdditiv QS kan du arbeta ner till +1 °C. Det förlänger inte bara
säsongen, utan spar materialkostnader, förenklar planeringen och logistiken på byggarbetsplatsen. Du köper dina ordinarie
fasadfärger och kan enkelt besluta från dag till dag om målningen behöver utföras med eller utan QS-teknologi.

StoAdditiv QS lämpar sig för följande
fasadfärger från Sto:

∙∙StoColor Silco
∙∙StoColor Silco Fill
∙∙StoColor Jumbosil
∙∙StoCryl V200 (färg för betongunderlag)

Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

Fasad
Fasadfärg

Förläng säsongen smidigt och effektivt
Enkel anpassning till växlande väder
Produkter med QS-teknologi innehåller bindemedel som snabbt skapar en skyddande barriär. Detta
innebär att ytan inte skadas av lätt till medelhårt regn. Filmbildningen på ytan gör dessutom att det
underliggande materialet skyddas och kan torka genom hela sin skikttjocklek i lugn och ro. De är
applicerbara vid temperaturer ner till +1 °C och klarar en högre relativ luftfuktighet jämfört med våra
standardprodukter.
Med StoAdditiv QS har du ännu större flexibilitet. Beroende på temperatur kan du besluta från dag till dag
om StoAdditiv QS behöver tillsättas eller inte. Tillägget fungerar i StoColor Silco, StoColor Silco Fill,
StoColor Jumbosil samt StoCryl V200 (färg för betongunderlag).
De viktigaste fördelarna:
∙∙Användbar med kort varsel i befintlig fasadfärg
∙∙Enkel att dosera: 150 ml StoAdditiv QS per 5 l fasadfärg
∙∙Optimal att använda vid + 1 till + 10 °C och upp till 95 % luftfuktighet
∙∙Regn- och frosttålig (-5 °C) ca 6 timmar efter applicering (tiden kan variera i olika väderförhållanden)

StoAdditiv QS fungerar till StoColor Silco/Silco Fill,
StoColor Jumbosil samt StoCryl V200.

150 ml
+28°C

300 ml
+28°C

450 ml
+28°C

5 liter

10 liter

15 liter

Doseringen av StoAdditiv QS är enkel: 150 ml StoAdditiv QS per 5 l fasadfärg.

Underlaget måste vara helt genomtorkat, frost- och isfritt vid applicering av QS-produkter. För
att vara säker på att underlaget är torrt, bör du genomföra ett skrapprov med trubbigt föremål. Ytterligare
beläggning får endast appliceras när ytan inte deformeras. Vi rekommenderar alltid att skydda fasaderna
vid osäkra väderförhållanden. Vid risk för dimma, kondensbildning på väggen eller regn ska fasadytan
täckas. Skydda t.ex. med ställningsväv och takskydd så att kraftiga regnskurar inte träffar fasaderna.
Observera att det kan förekomma kulörskiftningar om en färg som innehåller StoAdditiv QS används på
samma yta som en färg utan StoAdditiv QS.
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