
StoColor Puran  
Професионалният избор 

Водоразтворима, двукомпонентна полиуретанова боя за области с 
високо механично натоварване. 

Боя без разтворители, подходяща за кухни, бани, лабораторни области, болници, 
операционни зали, Хранително-вкусова промишленост. 

•Визия – Сатен 
•Устойчива на мокро изтриване клас 1 по BS EN 13 300  
•Стирилна (DIN 25 415 част 1 ), тествани от център за ядрени изследвания, 
Karlsruhe, Germany.  
•Отлична устойчивост на цветовете, без пожълтяване. 
•Устойчивост на дизенфекциращи и почистващи препарати, без да се засяга 
повърхността, външен вид и блясък на покритието. 
• Устойчива на хипохлорид почистващ тип, който често се използва за борба с 
MRSA. 
•Гъвкава структура подходяща и за стъклофибърно стенно покритие StoTex 
•Приблизително 800 цвята по StoColor каталог 
• Физиологично и екологично безопасно. 

Строителство със съвест 



Строителство със съвест 

StoColor Puran  
Двукомпонентна полиуретанова боя с висока 
покривност за вътрешна употреба. 

 

Област на приложение 
Проекти, изискващи стабилна и чиста 
повърхност, като например здравеопазване, 
кухни, бани и хранително-вкусовата 
промишленост и лаборатории. 
Предназначение 
Двукомпонентно покритие, устойчиво на 
повечето почистващи препарати, 
дезинфектанти, слаби киселини и минерални 
масла. 
Околна среда 
StoColor Puran е свободна от летливи 
органични съединения и емисии в съгласие 
със стриктните разпоредби на TÜV . 
Изследване 
 Стерилна (DIN 25 415 част 1 ), тествани от 
център за ядрени изследвания, Karlsruhe, 
Germany.  
 
 
 

Чистота 
За да се бори с все по-разрастващата се 
MRSA, Sto е произвел този много траен, 
устойчив на почистване финиш за 
поддържане на ежедневна чистота. 
StoColor Puran не съдържа никакви анти-
бактериални добавки, тъй като 
последните проучвания показват, че те не 
са ефективни срещу бактериите, които 
причиняват MRSA. 
Употреба  
StoColor Puran има същите качества като 
обикновено лъскаво покритие. Моля да 
се придържате към техническата 
документация относно смесването на 
двата компонента на продукта. 
 

Арт.№ Продукт  Опаковка  Разход  

00518-002 StoPrim Plex – универсален грунд 20 л. Туба ~ 15 м
2
  от литър 

00080-001 

00080-002 

StoColor Puran Satin Comp A - бял 

StoColor Puran Satin Comp A - оцветен 

15 кг. Кофа 

15 кг. Кофа 

~ 12 м
2
  от литър 

~ 12 м
2
  от литър 

00082-001 StoColor Puran Comp B 1,5 кг. кофа добавен 

Официален дистрибутор 
за България: 
Што Бг ЕООД 
1618 София 
бул. Бр.Бъкстон 40 
Тел. +359 2 856 70 22 
e-mail: stobg_ltd@abv.bg 
www.sto.com 


