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StoGuard®  Fabric 

StoGuard
® 
RediCorner™ 

80207 StoGuard
®   

Fabric 6” 

80208 StoGuard
®   

Fabric 4” 

80209 StoGuard
®   

RediCorner™ 

Dados Técnicos 

Descrição Largura 
do rolo 

Comprimento do 
Rolo 

Resultados de Testes 

StoGuard
®
  Fabric 4” 4” (101 mm) 180’ (55 m) 

StoGuard
®
  Fabric 6” 6” (152 mm) 180’ (55 m) Excelente adesão  

Excelente adesão em acabamentos de EIFS, concreto, alvenaria,
madeira ou material preparado

 

Características Benefícios 
 1 

Flexível Facilmente envolto em cantos 

2 Fácil de cortar Fácil de trabalhar e instalar 

3 Proteção de canto para 
abertura áspera 

Permite uma instalação mais rápida em aberturas 

ásperas
Excelente adesão 

 
Excelente adesão em acabamentos de EIFS, concreto, alvenaria,
madeira ou material preparado

Preparação da Superfície 

A superfície deve estar limpa, seca e livre de 
geada e adequada para aplicação de Sto 
Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard 
VaporSeal . 

Aplicação 

Todos os revestimentos devem ser manuseados e instalados em conformidade com o código 
aplicável e/ou os requisitos do fabricante. O revestimento instalado deve estar limpo, seco e livre 
de danos, geada e todos os materiais de inibição de adesão. O vão do revestimento à base de 
madeira é de um máximo de 1/8 de polegada (3mm) mas juntas.  
Se o vãos excederem 1/8 de polegada (3mm), até 1/4 de polegada (6mm) de largura, aplique 
espuma de poliuretano de baixa expansão nas juntas e lime ou raspe rente com a superfície do 
revestimento. 

Aplicado com Espátula   
Aplique Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat  ou Sto Guard VaporSeal usando uma espátula ou 
betumadeira generosamente(15 mils molhadas) em juntas de bainha, aberturas irregulares e 
cantos. 
Coloque tecido de 4 "(101mm) nas articulações de bainha e tecido de  6" (152mm) de largura 
em aberturas ásperas e dentro e fora dos cantos e molhadas Sto Gold Coat, Sto Emerald 
Coat  ou Sto Guard VaporSeal. Incorpore imediatamente o tecido e suavize rugas no mesmo. 

Aplique uma demão adicional de Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat  ou Sto Guard VaporSeal  
para incorporar e selar o tecido completamente. Verifique se há furos e manchas finas. O 
resultado deve fornecer um revestimento contínuo e membrana de tecido em toda a  junta ou 
superfície de abertura áspera. Permita que o revestimento seque.  
Onde uma costura ou abertura exigir o uso de várias peças de StoGuard Fabric sobreponha o 
StoGuard Fabric sobre a seção previamente colocado um mínimo de 2 "(51mm). Se for 
necessário sobrepor mais de duas camadas de tecido, Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat or 
StoGuard VaporSeal adicionais devem ser aplicados entre as camadas, e o substrato deve ser 
examinado para verificar se a quantidade adequada de revestimento está penetrando através do 
tecido. 

O StoGuard
®   

Fabric é um reforço 
de tecido não-tecido. Ele é parte 
do conjunto StoGuard e é usado 

tanto com Sto Gold Coat
®
, Sto 

EmeraldCoat
®  

ou StoGuard
®

 

VaporSeal™ para tratar juntas de 
bainha, dentro e fora dos cantos e 
aberturas ásperas. 

StoGuard RediCorner é uma peça de 
tecido pré-formado utilizado nos 
cantos das aberturas ásperas para 
uma instalação mais rápida. 

O conjunto StoGuard é uma 
membrana aplicada de líquido que 
oferece uma barreira de ar à prova 
d'água superior. StoGuard pode ser 
usado sob vários revestimentos 
incluindo estuque, EIFS, vinil, placa 
de cimento, tijolo e com uma grande 
variedade de gesso, cimento ou 
substratos de revestimento à base de 
madeira

Embalagem 
StoGuard Fabric 4” – 18 rolos por 
caixa 
StoGuard Fabric 6” – 12 rolos por 
caixa 
StoGuard RediCorner – 60 
peças por caixa 

Armazenamento 
Guarde em local seco. Proteger da 
luz direta 
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StoGuard
® 

Fabric & StoGuard
® 
RediCorner™ 

Aplicação (continuação) Saúde e Segurança 

Aplicado com Rolo ou Spray 

Aplique Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat  ou 
Sto Guard VaporSeal usando Sto M-8, ou 
apropriado, pulverizador sem ar 
generosamente (15 mils molhados) em 
juntas de bainha, aberturas irregulares e 
cantos. Ou use um rolo de feltro 3/4 
"(19mm) para aplicar o Sto Gold Coat, Sto 
Emerald Coat  ou Sto Guard VaporSeal. 
Examine a instalação de  StoGuard Fabric 
para garantir que o revestimento esteja 
molhado quando o tecido for incorporado.  

Coloque tecido de 4 "(10 mm) nas 
articulações de bainha e tecido de  6" (15 
mm) de largura em aberturas ásperas e 
dentro e fora dos cantos em Sto Gold Coat, 
Sto Emerald Coat  ou Sto Guard VaporSeal 
recém aplicados. Incorpore imediatamente o 
tecido e suavize as rugas no mesmo. 
Aplique uma demão adicional de Sto Gold 
Coat, Sto Emerald Coat  ou Sto Guard 
VaporSeal  para incorporar e selar o tecido 
completamente.  

Verifique se há furos e manchas finas. O 
resultado deve fornecer um revestimento 
contínuo e membrana de tecido em toda a 
junta ou superfície 

StoGuard RediCorner 
Usando uma betumadeira, espátula, rolo ou 
pulverizador, aplique uma camada generosa 
de Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat  or 
StoGuard VaporSeal nos cantos da abertura 
áspera voltado para o revestimento em 
torno dos cantos. Coloque StoGuard 
RediCorner no interior da abertura áspera 
com as abas orientadas de modo a que 
estejam voltadas para o revestimento. 
Incorpore  
StoGuard RediCorner no revestimento. 
Repita até que todos os cantos tenham sido 
tratados. 

Depois que todos os cantos foram 
instalados, aplique uma camada generosa 
de Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat  or 
StoGuard VaporSeal em toda a abertura 
áspera. Incorpore StoGuard Fabric  para 
dentro do revestimento. Sobreponha 
StoGuard RediCorner por, pelo menos, 2 
"(51mm) com StoGuard Fabric. Uma vez 
que toda a abertura áspera tenha sido 
tratada, cubra a parte superior do tecido. 
Inspecione a  
abertura áspera tratada para ver se há 
furos. Se encontrados, aplique mais 
revestimento até que os furos tenham sido 
preenchidos. 

Precauções de saúde 
O produto é à base de água. 
Como acontece com qualquer 
produto químico de construção, 
tenha cuidado ao manusear.  

Precauções de Segurança 
Use ventilação adequada. Óculos 
de segurança e luvas de proteção 
são recomendados. Retire 
imediatamente as roupas 
contaminadas. 

Primeiros Socorros 
CONTATO COM A PELE: Lave 
bem as mãos com água e sabão.  
CONTATO COM OS OLHOS: 
Lave imediatamente com água 
durante 10-15 minutos e procure 
um médico.  
Problemas respiratórios: Remova 
a pessoa afetada para o ar fresco 
imediatamente e entre em contato 
com um médico.  
HIGIENE: Lave as mãos 
imediatamente após o uso. Lave 
a roupa antes de ser reutilizada. 

Derramamentos 

Recolher com material 
absorvente adequado tais como 
panos de algodão. 

Descarte 

Descarte de acordo com os 
regulamentos locais, estaduais ou 
federais. 

Aviso 
MANTENHA O RECIPIENTE 
FECHADO QUANDO NÃO 
ESTIVER EM USO. MANTENHA 
FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS. NÃO PARA 
CONSUMO INTERNO. APENAS 
PARA USO INDUSTRIAL 
Consulte a Ficha de Dados de 
Segurança de Material em 
www.stocorp.com para maiores 
informações sobre saúde e segurança. 

GARANTIA LIMITADA 
Este produto está sujeito a uma 
garantia limitada por escrito que pode 
ser obtida gratuitamente de Sto Corp. 
Consulte as especificações Sto para 
obter informações mais completas sobre 
a utilização e manuseamento 
apropriados deste produto. 

Limitações 

 StoGuard Fabric e StoGuard
RediCorner devem ser usados em
conjunto com Sto Gold Coat, Emerald
Coat ou StoGuard VaporSeal.

 Proteja da chuva e do congelamento até
que esteja COMPLETAMENTE seco.

 Aplique apenas quando as temperaturas
da superfície e ambiente estão acima de
40 ° F (4 ° C) e abaixo de 100F (38 ˚ C)
durante o período de aplicação e
secagem.

 Não recomendado para uso quando
existirem condições frias e úmidas por
períodos prolongados. Condições de
umidade fria retardam a secagem e
podem exigir longos períodos de

proteção.
Para obter informações completas 
consulte StoGuard Air Barrier e Manual 
de Controle de Umidade. 

 Não use em superfícies úmidas,
abaixo do nível do solo ou
superfícies sujeitas à imersão em
água.

 Substratos de madeira tratados sob
pressão ou tratados para serem
resistentes ao fogo devem estar
secos e livres de todos os materiais
inibidores de adesão.

 Não recomendado para juntas de
bainha abrangentes ou buracos com
excesso de 1/8 "(3mm) de largura.

 Ventile aquecedores temporários para
o exterior para evitar que o vapor de
água se acumule sobre ou no interior 
dos materiais de montagem na parede. 

 Sto Gold Coat pode ser deixado
exposto ao tempo por 6 meses, Sto
EmeraldCoat e StoGuard VaporSeal por
60 dias. Instale o revestimento dentro
de períodos de exposição permissíveis.

Sto Brasil 
Rua Flor de Noiva, 886 
Quinta da Boa Vista 
Itaquaquecetuba/SP 

Tel: +55 11 2145-0011 
Fax: +55 11 2145-2541 

www.stobrasil.com.br 

S155-80207, 80208, 
80209 

Revisão Número: 04 

Data: 03/2012 

Atenção 
Este produto é projetado para uso de profissionais contratados qualificados, não consumidores, como componente de 
montagem de grande construção como especificado por um profissional de desenvolvimento qualificado, contratado geral ou 
construtor. Deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto. Sto Corp. nega-se e não assume 
qualquer responsabilidade por inspeções no local, pelo uso inapropriado de seus produtos ou por pessoal ou entidade 
desqualificada ou por construção projetada de forma inapropriada, por não desempenho de componentes ou instalações de 
construção adjacentes ou por outras atividades construtoras fora do controle da Sto. O uso impróprio deste produto ou uso 
como parte de uma instalação projetada ou construída de forma imprópria pode causar sérios danos ao produto e à estrutura 
da construção ou seus componentes. STO CORP. NEGA QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA COM 
EXCEÇÃO DAS GARANTIAS LIMITADAS EXPLÍCITAS POR ESCRITO EMITIDAS E ACEITAS POR PROPRIETÁRIOS 
DE CONSTRUTORAS EM ACORDO COM OS PROGRAMAS DE GARANTIA DA STO OS QUAIS ESTÃO SUJEITOS A 
ALTERAÇÃO A QUALQUER MOMENTO. Para informação mais completa e recente sobre aplicação apropriada, limpeza, 
composição e outras especificações e garantias, precauções e retratações, por favor, consulte o site da Sto Corp:  
www.stocorp.com. 

http://www.stocorp.com/

