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Crete CS 730   
Flot til notkunar í íbúðarhúsnæði, 

skristofuhúsnæði og ýmiss konar almennu húsnæði

Eiginleikar

Virkni 
Mjög góðir útjöfnunareiginleikar og mjög góð viðloðun við undirlagið.

Rýrnar lítið við þornun og hörðnun.

Hámarkslagþykkt 25 mm, venjuleg þykkt 4-15 mm.

Flotmál: 155-170 mm.

Notað þar sem ekki þarf mikið burðarþol.

Óbrennanlegt A1 gólf EN 13501-1:2002. 

Lagning 
Hægt að handhræra eða dæla.

Notkunarsvið 

Notað innandyra, t.d. í íbúðarhúsnæði, skristofuhúsnæði og ýmiss konar almennu húsnæði.  

Tækniupplýsingar 

Prófgildi
 

Prófatriði Staðlar Gildi Einingar

Fullt beygjutogþol (28 sólarhringar) SS EN 13892-2 >8 MPa

Fullt burðarþol (28 sólarhringar) SS EN 13892-2 >30 MPa

Rýrnun EN 13454-2 <0,04 %

Öll gildi eru meðaltalsgildi, þau eru uppfærð reglulega. Þar sem notuð eru náttúruleg hráefni í 
framleiðsluvörurnar geta gildin í einstaka vörusendingum sýnt svolítil frávik frá meðaltalsgildi. Þetta hefur 
þó engin áhrif á gæði vörunnar.

Notkunarleiðbeiningar 

Vinnslufletir
Skilyrði varðandi steypt undirlag:

Undirlagið verður að hafa gott burðarþol og styrkleika. Undirlagið þarf að vera hreint, laust við málningu, 
olíu og ryk. Fjarlægja þarf alla lausa steypu af yfirborðinu. 

Lægsta gildi þrýstiþols er 1,5 N/mm².

Hitastig vinnsluflatar skal vera hærra en 10°C og 3°C yfir daggarmarki. Þetta þarf til að grunnurinn stífni, 
annars þarf að bíða lengur.

Undirbúningsvinna: Vinnsluflöturinn skal undirbúinn vel, t.d. með slípun með bollaskífu. Hreinsa þarf 
flötinn vel á eftir.
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Hitastig við lagningu 
Lægsta hitastig vinnsluflatar og vinnsluefnis: +10°C

Hæsta hitastig vinnsluflatar og vinnsluefnis: +25°C

Vinnslustig 
1. Undirbúningur vinnsluflatar

2. Grunnun með StoCryl CP

3. StoCrete CS 630 jöfnunarlag (ef þarf)

4. Grunnun með StoCryl CP (ef þarf)

5. Flotun með StoCrete CS 730

Athugið: 
Á steypta fleti má nota flotið StoCrete CS 730/CS 630 eða jafnvel grunnhúða fyrst með epoxígrunni, en þetta 
getur verið nauðsynlegt ef miklar loftbólur eða trefjar eru í steyptu flötunum. Í epoxígrunninn er stráð kvarssandi af 
kornastærðinni 0,6-1,2 eða örlítið grófari. Flöturinn er svo grunnaður aftur með StoCryl CP.

Hlutföll 
25 kg StoCrete CS 730 / 4,2-4,75 lítrar af vatni = 1,0 : 0,17-0,19 þyngdarhlutar (hámarkshiti vatns er 20°C). 

Blöndun 
Handlagt (fletir allt að 50 m²):

Hreint StoCrete CS 730, kögglalaust, er blandað með köldu, hreinu vatni í hrærivél eða með góðum 
handþeytara. Hrærið í 3-5 mínútur.

Véllagt:

Hreint StoCrete CS 730, kögglalaust, með köldu, hreinu vatni. Við stærri verk þarf að nota múrvélar. Sé blandað 
beint í fötu er mælt með að notaður sé þeytari.

Efnismagn 
Þurrefni á hvern mm lagþykktar er u.þ.b. 1,6-1,7 kg/m²

Vinnslutími 
Við +20°C (lofthita): u.þ.b. 15-20 mín.

Forðist gegnumtrekk og beina sól við flotun.

Lagning 
Yfirborðsmúrefni til notkunar í iðnaði

1. Vinnsluflöturinn er undirbúinn eftir því sem við á. 
Sjáið til þess að holur og loftbólur í vinnslufletinum séu vel opnar svo þær þekist vel af múrgrunninum. Mælt 
er með tvígrunna vinnslufleti sem drekka mikið í sig. 

2. Grunnun 
Á fleti sem drekka í sig í meðallagi mikið er notaður StoCryl CP grunnur þynntur með vatni 1:3. Grunnurinn 
er borinn vel á með gúmmíhrífu og svo penslað inn í vinnsluflötinn með pensli með fínum hárum. 
Skilyrðislaust skal forðast að pollar myndist á vinnslufletinum. Að þessu loknu er flöturinn rúllaður til að 
fjarlægja efnisleifar úr rákum eða ójöfnum. Venjan er reikna með tveim grunnumferðum. Seinni umferðin ca. 
12-24 klukkutímum frá fyrri umferðinni. 
 
Efnismagn: u.þ b. 0,15-0,30 kg/m², eftir því hversu mikið vinnsluflöturinn drekkur í sig.

3. Stærri ójöfnur skal jafna út með StoCrete CS 630 áður en StoCrete CS 735 er lagt á. Sjá nánari upplýsingar á 
tækniupplýsingablaðinu um StoCrete CS 630. Þröskulda, rennur og niðurföll þarf að þétta með sjálflímandi 
frauðplastræmum (þéttilistum) áður en flotað er með StoCrete CS.
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4. Grunna skal með StoCryl CP (ef jaðrar hafa verið jafnaðir út með StoCrete CS 630 eða öðrum 
útjöfnunarmassa) áður en flotað er með StoCrete CS 730.

5. Flotun 
Endanleg hlutföll (hversu mikið af vatni er notað) fara eftir aðstæðum hverju sinni og hvort og þá hvernig vél 
er notuð, stundum þarf að flota lítinn prufuflöt til að ákvarða vatnsmagn. Sjá má af liti flatarins hvenær flotið 
er orðið þurrt af liti flatarins. Yfirborðið sem var mjólkurlitt verður allt að því gegnsætt (en er ennþá svolítið 
límkennt). Þegar yfirborðið er orðið þurrt er StoCrete CS 730 lagt á flötinn og jafnað út með flothrífu eða 
tenntum sparslspaða. 

Þegar flot er handlagt (fletir allt að 50 m²) er StoCrete CS 730 blandað með hrærivél eða góðum handþeytara 
(blöndunartími u.þ.b. 3 mín.) og svo lagt á flötinn.

 
Við vélræna vinnslu í stærri verkum eru notaðar múrvélar. Mælt er með að nota þeytara sé blandað beint í fötu. 
Hinu hrærða efni er svo dælt á og því svo jafnað á flötinn. 
 
Í hverri umferð má bera á lagþykkt frá 4 til 15 mm. 
Hámarksþykkt múrlaga er 25 mm.  
Á milli múrlaga þarf að grunna með StoCryl CP. 
Efnismagn á hvern mm lagþykktar: u.þ.b. 1,7-1,8 kg/m² (þurrefni)

Athugið:  
Lesið vel leiðbeiningarnar áður en flotað er með StoCrete CS 730.

Stórum vinnsluflötum skal skipta upp í 4-12 metra vinnslusvæði (stærð fer eftir afkastagetu múrdælunnar).

Á stór svæði er mælt með því að settir séu hæðarpinnar með vissu millibili til þess að auðveldara sé að sjá út rétta 
þykkt flotsins.

Við venjulegt hitastig má ganga á vinnslufleti eftir 2-3 klukkutíma. 

Nægilegt burðarþol til að þola að ekið sé eftir vinnslufletinum næst á 7 dögum við venjulegt hitastig.

Verjið flötinn fyrir óhreinindum.

Við bestu aðstæður getur flotið náð 85-90% þurrki (miðað við 15 mm þykkt) á 24 klukkutímum, þá þarf rakastig í 
lofti að vera 55% og hiti á gólffleti 20°C. Til að fullvissa sig um að flotið sé orðið nógu þurrt þarf að mæla rakastigið. 
Sé flotið orðið nægilega þurrt er hægt að leggja á þap PVC, parket eða þ.u.l. Fylgja skal þeim kröfum sem 
framleiðandi viðkomandi gólfefnis gerir.

Yfirborð vinnsluflatarins getur litið nokkuð mismunandi út milli svæða, hitastig, rakastig og loftræsting getur haft þar 
áhrif.

Eftir u.þ.b. 25-30 klukkutíma er hægt að loka fletinum með StoPox WL (u.þ.b. 150 míkron). Eftir 3-4 daga er svo 
hægt að leggja StoPox GH 205 á flötinn. 

Eftir 5-7 daga má yfirborðslakka/þunnmála með StoPur WV.

Við flotun utanhúss skal ávallt verja vinnsluflötinn gegn raka á viðeigandi hátt. Endanlegt útlit vinnsluflatarins getur 
að töluverðu leyti ráðist af því hvernig flotunin fór fram, hvaða vélar voru notaðar og hvaða aðferð var beitt.

Við áframhaldandi vinnslu (lökkun, málningu) með vatnsblönduðum efnum verður að hafa í huga að fara ekki yfir 
það heildarvatnsmagn sem gefin eru fyrirmæli um varðandi StoCrete CS 730/CS 630.

Með því er tryggt að burðarþolið sé rétt og að settum kröfum varðandi viðloðun sé náð. Venjulega næst æskilegt 
lokagildi viðloðunar (>1,5 MPa) fyrst eftir 28 sólarhringa (algjör þornun/hersla). Flöturinn hefur þó náð nægilegri 
herslu eftir 3 sólarhringa.
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Hreinsun verkfæra 
Hreinsið öll verkfæri strax með vatni. Múrefni á verkfærum sem orðið er hart skal aðeins vélhreinsa.

Við afhendingu 

Litir 
Grátt, engir RAL-litatónar

Pökkunareiningar 
25 kg/1000 kg

Geymsla 

Geymsluaðstæður 
Þurrt og frostlaust.

Geymslutími 
Best fyrir: sjá umbúðir.

Litareiginleikar haldast samkvæmt TRGS 613 staðli. Framleiðendur ábyrgjast þessa eiginleika fram að síðasta 
geymsludegi (sjá umbúðir).

Sérstakar upplýsingar 

CE-merking 
CE-merking/ Uppfyllir kröfur Evrópusambandsins samkvæmt staðlinum SS-EN 13813 varðandi StoCrete CS 730.

Öryggi 
Þessi vara er merkingarskyld, skv. gildandi reglum Evrópusambandsins varðandi öryggi vörunnar. 
Öryggisupplýsingablöð ber að afhenda viðskiptavini strax við kaup vörunnar. Takið sérstaklega eftir upplýsingum 
varðandi meðhöndlun vörunnar, geymslu hennar og meðhöndlun úrgangs.

Ekki má nota vöruna á annan hátt eða við aðrar aðstæður en greinilega er tekið fram á þessu 
tækniupplýsingablaði án samráðs við Sto Scandinavia AB. Tilgangur upplýsingablaðsins er að tryggja að efnið sé 
notað við réttar aðstæður og á réttan hátt.


