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Informace o systému

StoTherm Resol
Tenký systém ETICS pro energeticky výhodné stavby s maximální
užitnou plochou
Skladba systému
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Popis systému
Výhody systému

 tenká skladba systému s maximální tepelnou
izolací
 vysoká odolnost proti mikroorganizmům (řasy
a houby), obzvláště s přídavným nátěrovým
systémem (včetně mezinátěru)
 vysoká odolnost proti povětrnosti
 propustnost pro vodní páry a CO2

Použití

 pro stávající stavby i novostavby
 vhodná pro budovy s nejnižším energetickým
standardem

Podklad

 zdivo z cihel, vápenopískových cihel, pórobetonu,
pohledové a zákrytové zdivo
 beton, panely (trojvrstvé)

Kotvení

 lepení a hmoždinkování, při nerovnostech
podkladu ≤ 2 cm/m (u masivních staveb)

Tepelná izolace

 tepelně izolační deska z tvrzené pěny fenolové
pryskyřice až 200 mm

Hořlavost

 B-s1, d0 - nesnadno hořlavý

Odolnost proti
rázu

 mechanicky zatížitelný

Další vlastnosti

 volitelně Lotus-Effect® Technology
 volitelně Anti-Elektrosmog

Možnost
ztvárnění

 organické a silikonové omítky, omítky s LotusEffect® Technology, dále silikátové omítky ve
škrábané a rýhované struktuře nebo provedené
jako modelační omítky
 obkladové pásky
 prefabrikované omítkové prvky Sto-Ecoshapes
 plastické fasádní prvky z granulátu Verolith®

Barevné spektrum

 omezená tónovatelnost podle systému StoColor
 koeﬁcient světelné odrazivosti ≥ 20 % (omítkové
systémy)

Zpracování

 racionální zpracování při nasazení StoSilo techniky
 Stop & Go-Technology
 podle druhu omítky a barevného odstínu je
potřebný dvojnásobný nátěr
 u organických vrchních omítek není barevný nátěr
potřebný
 zvláštní ochrana proti řasám a houbám
prostřednictvím dvojnásobného nátěru

Osvědčení

 platí aktuální evropské/národní osvědčení

8*

1 — Lepení: StoLevel Novo
Minerální lehčená malta/podkladní omítka pro lepení a armování,
s polystyrénem jako vylehčující přísadou
Alternativně: Sto-Baukleber; Minerální lepicí malta
Alternativně: Sto-Turboﬁx; Jednosložková polyuretanová pěna pro lepení
tepelně izolačních desek
Alternativně: StoLevell Uni; Minerální lepicí malta
2 — Tepelná izolace: Sto-Resol-Dämmplatte
Tepelně izolační deska z tvrzené pěny fenolové pryskyřice podle EN 13166
3 — Kotvení: Kotva tepelné izolace s osvědčením
4 — Podkladní omítka: StoLevell Novo
Minerální lehčená podkladní omítka pro lepení a armování s polystyrénem
jako vylehčující přísadou
5 — Výztuž/armování: Sto-Glasfasergewebe
Alkalivzdorná tkanina ze skelných vláken
Alternativně: Sto-Abschirmgewebe AES; Armovací tkanina s ochranou
proti elektrosmogu
6 — Mezivrstva: Sto-Putzgrund
Plněný, pigmentovaný, organický penetrační nátěr
Alternativně: Sto-Putzgrund QS; Plněný, pigmentovaný, organický
penetrační nátěr s brzkou odolností proti dešti
7 — Finální povrchová úprava: Stolit® K / R / MP
Organická vrchní omítka
Alternativně: StoSilco® K / R / MP
Vrchní omítka ze silikonové pryskyřice
Alternativně: StoLotusan® K / MP; Vrchní omítka s Lotus-Effect®
Technology
Alternativně: StoSil® K/R/MP; Silikátová vrchní omítka
Alternativně: Sto-Flachverblender; Prefabrikované omítkové prvky ve
stylu keramických pásků
Alternativně: Sto-Ecoshapes; Prefabrikované omítkové prvky
8 — Uzavírací nátěr (pokud je nutný), (*není uveden)
Např. StoColor Dryonic®, Lotusan®, StoColor Silco
Kompletní seznam produktů je uveden v aktuálním evropském/národním
osvědčení.
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Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

Podklad
Příprava podkladu

Tabulka podkladů

Podkladní nátěry se nanáší vždy ve zředění odpovídající
podkladu. Podkladní nátěr nesmí zůstat po zaschnutí lesklý.
Po úspěšné přípravě podkladu představuje další důležitý krok
správná volba lepidla k vybranému systému.

Upozornění
Pouze pokud podklad splňuje určitá kritéria a je otestován na únosnost,
může být odborně aplikován systém ETICS. Při znečištěném, nasákavém
nebo nerovném podkladu je vždy nutná příprava.

Podklad - systém ETICS

Opatření - doporučení

Penetrace

Hladký pohledový
beton/hladký keramický
povrch

Adhézní podkladní nátěr

StoPrep Contact
+ 20 % StoFlexyl
Cement

Nosné organické vrchní
omítky, EN 15824

V případě potřeby očistit

Nosné minerální jádrové
omítky, EN 998

V případě potřeby očistit

Nasákavý podklad

Podkladní nátěr

Stoplex W

Silně nasákavý podklad
minerální

Podkladní nátěr

Stoplex W

Pískující

Podkladní nátěr

StoPrim Micro

Pískující, nasákavý,
minerální

Podkladní nátěr

Stoplex W

Porost řas, hub a mechů

Očistit + dezinﬁkovat

StoPrim Micro

Zbytky odbedňovacích
olejů, maziva

Čištění vysokotlakou parou s
přídavkem čisticích prostř.

StoPrim Fungal

Prach a volně ulpělé
nečistoty

Okartáčovat nasucho
a/nebo za mokra odstranit
vysokotlakým čističem

Neúnosný uvolněný
nátěr

Odstranit: mechanicky,
odstraňovačem nátěrů,
vysokotlakým čističem

Sintrová vrstva

Mechanicky odstranit

Zvětralé, neúnosné
omítkové podklady

Mechanicky odstranit

Dutá místa v
omítkovém podkladu

Nenosnou omítku odstranit
a doplnit novou omítku

Nerovnosti1

Mechanicky odstranit popř.
srovnat vhodnou maltou

Provlhlý podklad

Odstranit příčinu, provést
vysušení a znovu posoudit

Solné výkvěty

Nasucho omést1

1) ≤ 2 cm/m u lepených a hmoždinkovaných systémů

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Informace o systému

Tepelná izolace
Tepelně izolační deska Sto-Resol

Druhy kotvení

Tepelně izolační deska Sto-Resol je
vyrobena z tvrzené pěny fenolové
pryskyřice. V případě tohoto materiálu se
jedná o tzv. termosetický materiál. To
znamená, že při zahřátí nedojde k
roztavení. Proto řezání odporovým
drátem není možné. Sto doporučuje
použití pily, popř. přístroje na řezání
minerálních materiálů.

Tepelně izolační deska se v případě
nosného, pro lepení vhodného podkladu
s nerovnostmi až 2 cm/m, vždy lepí
a hmoždinkuje.

Tepelně izolační deska Sto-Resol se musí
bezpodmínečně při skladování chránit
před vlhkostí!

Kontaktní přilepená plocha musí
představovat podle stavebně technického
osvědčení min. 60 %.

Desky z fenolové pryskyřice jsou křehké
a musí být chráněny před mechanickým
zatížením (tlak, pád, ráz).

Kotvení hmoždinkami s osvědčením podle
statického posouzení je vždy nutné.

Broušení tepelně izolační desky Sto-Resol
zásadně není možné.
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Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Zpracování systému

Kotvení tepelně
izolačních desek
Lepení

Skladba systému

Zásadně jsou možné dva způsoby lepení:

3a

Celoplošné lepení
Pokud je podklad rovný, je možné lepit
celoplošně. Pro nanášení používejte
zubové hladítko 15/15 mm, při nanášení
hladítko příliš neklopte. Lepicí hmotu
ideálně nanášejte na desku ve svislé
poloze, doporučujeme použít držák desek.
Lepená plocha desky (kontaktní plocha)
minimálně 60 %. Tento způsob lepení je
možné používat pouze v případě, že je
nerovnost podkladu ≤ 1cm/1m.

Lepení na terče a po obvodě
Pro nerovné podklady až max. 2 cm/m, ručně nebo strojně na
tepelně izolační desku.
Celoplošné lepení
Na rovné podklady, strojně na podklad nebo ručně na tepelně
izolační desku.
1

Kotvení soklových lišt
Soklové lišty přikotvit hmoždinkami
s roztečí 30 cm vodorovně a v přímém
směru. Vždy se musí přikotvit poslední
otvor v liště. Dimenzování soklových lišt je
závislé na tloušťce tepelné izolace.

3b

Lepení na terče a po obvodě
Na podklady s nerovnostmi až +2 cm
nanést lepicí maltu v pruhu po obvodě
desky a minimálně 4 terče v ploše desky
(lepicí plocha/kontaktní plocha minimálně
60 %).

2

Volba tepelného izolantu
Tepelně izolační deska z tvrzené pěny
fenolové pryskyřice podle EN 13161.
K dodání desky s rovnou hranou
v tloušťce od 2 do 20 cm .

3c

Lepení na pruhy a po obvodě
Na podklady s nerovnostmi až +2 cm
nanést lepicí maltu v pruhu po obvodě
desky a minimálně 4 pruhy v ploše desky
(lepicí plocha/kontaktní plocha minimálně
60 %).

4

Pokládka
Desky pokládat ve směru zdola nahoru na
vazbu a těsně na sraz, na rozích objektu
s přesazením. Desky důkladně přitlačit na
stěnu. Vytlačenou maltu odstranit pro
vyloučení tepelných mostů.

Upozornění
Desky z tvrzené pěny fenolové pryskyřice nutno chránit před slunečním
zářením a vlhkostí. Mokré desky se nesmí zabudovat.

Tip
Pro vyloučení tepelných mostů: vytlačenou maltu ihned odstranit.

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Zpracování systému

Kotvení tepelně
izolačních desek
Lepení se Sto-Turboﬁx
Potřebné příslušenství Sto-Turboﬁx
 Láhev (tlaková nádoba) Sto-Turboﬁx s polyuretanovou lepicí
pěnou
 Hadice, pěnová pistole (po upotřebení ihned vyčistit pokud
není připojena další tlaková nádoba Sto-Turboﬁx)
 3 stranové klíče
 Čistič pistole Sto-PU-Pistolenreiniger, pistolový a hadicový
adapter
 Ochranné brýle, rukavice
 Montážní pomůcka StoColl Fix

2

Sto-Turboﬁx otevřít
Kohout (ventil) na vrchní straně lahve StoTurboﬁx pomalu otevřít a přitom
překontrolovat celou nádobu Sto-Turboﬁx
z hlediska prosakování (vytékání). Pokud
se nezjistí žádné znečištění, je Sto-Turboﬁx
připraven k práci.

3

Sto-Turboﬁx protřepat
Před zpracováním lahev Sto-Turboﬁx
krátce minimálně 20 krát silně protřepat
pro zamíchání PU pěny a zaručení její
prvotřídní kvality.

4a

Nanášení polyuretanové pěny na
tepelně izolační desky
 Nanášení pruhu lepicí pěny po obvodě
s vloženým W nebo M
 Podíl lepicí plochy (kontaktní plochy)
minimálně 60 %
 Pro tepelně izolační desky postačují 4
ﬁxační body s dostatečným množstvím
StoColl Fix. Při vysoké vzdušné vlhkosti
a teplotě mohou být potřebné další
body pro zabránění následné expanze.

4b

Tepelně izolační desky pokládat zdola
nahoru na vazbu a těsně na sraz, na
nárožích objektu s přesazením.

Upozornění
Protože jsou desky k dispozici pouze s kolmými hranami, doporučuje se
použít montážní pomůcku StoColl Fix pro vyloučení (minimalizaci)
následné expanze polyuretanové pěny!

Tip
V pravidelných intervalech a po dlouhých pracovních přestávkách by měl
být Sto-Turboﬁx před dalším upotřebením znovu 20 až 30 krát protřepán.

Bezpečnostní pokyny
Sto-Turboﬁx přenášet pouze za úchyty na lahvi, nezvedat za hadici. StoTurboﬁx chránit na lešení před pádem nebo převržením, zajištění možno
provést např. hadicovým držákem atd.

1a

Přišroubovat lahev Sto-Turboﬁx
a příslušenství.

Upozornění: Desky se nesmí poklepávat.
Při lepení se Sto-Turboﬁx musí být desky
nejpozději 10 minut po pokládce
dotlačeny na stěnu a justovány s pomocí
dlouhé vodováhy.

1b

Přišroubovat hadici a pěnovou pistoli na
lahev.

4c

Po dotlačení desek musí být podíl lepicí
plochy, měřeno jak na podkladu, tak i na
desce, minimálně 60 %.
1) Použití montážní pomůcky StoColl Fix
zde není vyobrazeno.
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Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

Lepení a hmoždinkování

Hmoždinkování

Podklad
Nutno respektovat aktuálně platné národní předpisy. Musí
se používat zásadně hmoždinky se stavebně technickým
osvědčením.

Rozmístění hmoždinek
Při velikosti desky 0,5 m2 (tvrzená pěna z fenolové pryskyřice,
120 x 40 cm)

Hloubka kotvení
V souladu s osvědčením hmoždinek musí být tyto kotveny
do masivní stěny v požadované hloubce. Obkladačky a stará
omítka nejsou považovány za vhodný podklad pro kotvení.
Měření odtrhu
V případě pochybných podkladů se musí prokázat
pevnost na vytržení měřením na objektu.
Speciﬁkace hmoždinek
Délky a průměry hmoždinek závisí na skladbě stěny a tloušťce
tepelné izolace. Počet hmoždinek závisí na výšce popř. poloze
(plocha, okraj). Hmoždinkování se provádí pod lemovací
vrstvou popř. pod armovací tkaninou. Dbát na rovnoměrný
obraz rozložení hmoždinek.

Hmoždinky /m2
Hmoždinky
/ m2

Rozmístění

Hmoždinky
/ m2

4

8

6

10

Rozmístění

Upozornění
Hmoždinky osadit v rovině s povrchem
tepelně izolační desky.

Fasádní systém, lepený a hmoždinkovaný
Sto-HQ-CS_STR-0010_2020-03-01

konstrukce stěny

lepidlo

Výrobek - tip
tepelně izolační deska

Zapuštěná montáž hmoždinky je možná se
Sto-Dübelversenkteller a Sto-Thermodübel
II UEZ 8 / 60.

hmoždinka podle Stavebního osvědčení

vyztužená armovací stěrka

mezinátěr

Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.

Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Zpracování systému

Armování

Upozornění
Před armováním musí být pečlivě přezkoumáno, zda jsou tepelně izolační
desky pevně přitlačeny k sobě. Rovina tepelné izolace bez otevřených spár
zabraňuje mimo jiné tvorbě trhlin a prokreslení spár na ﬁnálním povrchu.

3b

Armovací stěrka – varianta b)
Armovací stěrka se nanáší celoplošně
speciálním hladítkem. V každém případě
nutno dodržet minimální tloušťku vrstvy
8 mm.

Kontrola tepelně izolačních desek
Před armováním překontrolovat, zda jsou tepelně izolační
desky pevně přitlačeny k sobě. Armovací stěrku nanášet
až po zatvrdnutí lepidla, nejdříve po 24 hodinách.
1

Otevřené spáry uzavřít se
Sto-Pistolenschaum SE nebo proužkem
tepelného izolantu. To zabraňuje
prokreslení ve ﬁnální povrchové vrstvě,
tvorbě trhlin atd.

4b

Uložení výztužné tkaniny
Výztužná tkanina se uloží do ještě vlhké
armovací stěrky. Pruhy výztužné tkaniny
se musí překrývat minimálně 10 cm.
Překryv tkaniny vrstvou stěrky má činit
cca 3 mm.

2

Diagonální armování
Diagonálně uložené pruhy výztužné
tkaniny zabraňují tvorbě trhlin v rozích
stěnových otvorů.

3c

Armovací stěrka – varianta c)
Zubovým hladítkem nanést armovací
stěrku v krocích. Šířka kroku 100 až
120 mm, vždy s přesahem na předchozí
krok pro dosažení jednotné vrstvy
naneseného materiálu.

3a

Armovací stěrka – varianta a)
Armovací stěrka se nanese strojně v celé
ploše. Nutno dodržet v každém případě
tloušťku vrstvy minimálně 8 mm.

4c

Uložení výztužné tkaniny
Po zaschnutí zubového lože nanést znovu
materiál a výztužnou tkaninu uložit
do ještě vlhké armovací stěrky. Také zde
je nutné v každém případě dodržet
minimální tloušťku vrstvy 8 mm. Pruhy
výztužné tkaniny se musí překrývat
minimálně 10 cm. Překryv tkaniny vrstvou
stěrky má činit cca 3 mm.

4a

Uložení výztužné tkaniny
Výztužná tkanina se uloží do ještě vlhké
armovací stěrky. Pruhy výztužné tkaniny
se musí překrývat minimálně 10 cm.
Překryv tkaniny vrstvou stěrky má činit
cca 3 mm.
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Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

Finální povrchová úprava
Vrchní omítka
1

Po proschnutí armovací stěrky nanést
pigmentovaný penetrační nátěr
(Sto-Putzgrund, popř. StoPrep Miral)
válečkem celoplošně na armovací stěrku.

1

Standardní
Rýhované a škrábané omítky patří
ke klasickým omítkovým strukturám.
Směrované i nepravidelné struktury
mohou být prostřednictvím různých
zrnitostí a nářadí ve svém povrchu
přídavně modelovány.

2

Po proschnutí mezivrstvy/armovací stěrky
následuje zpracování vrchní omítky mokré
do mokrého. Plochy musí být naneseny
bez nálitků.

2

Jemná
Jemné rovinné plochy upoutají svojí
čistotou a jsou pojmem perfektnosti.
Zde se projevují řemeslný um a kvalita
materiálu obzvláště zřetelně.

3

Hrubá
Hrubý povrch s hrubší zrnitostí dává
fasádě strukturu a lehkou hloubku.
V důsledku proměnlivých úhlů dopadu
světla vystupují do popředí efekty hry
světla a stínu.

4

Lineární
Přímé linie zesilují působení střídajících
se úhlů dopadu světla a zvýrazňují
kontury. Virtuózní zacházení s materiálem
– ať kartáčem či hřebenem, ať klestím
nebo kovem – činí fasádu
nezaměnitelnou.

5

Graﬁcká
Graﬁcky ztvárněný povrch omítky nabízí
prostor pro jedinečné koncepty a nezvyklé
vzory. Razítkem, šablonami a nářadím
vlastní výroby vznikají pravé unikáty
na obálce budovy – ať v přesné geometrii,
ﬂorálním vzoru nebo volných formách.

Upozornění
Jako ﬁnální povrchová úprava na tepelně izolační desky z tvrzené pěny
fenolové pryskyřice jsou možné organické vrchní omítky stejně jako
silikátové vrchní omítky.

Upozornění
Koeﬁcient odrazivosti světla
U fasádních systémů ETICS se smí
zpravidla použít pouze barevné odstíny,
které mají koeﬁcient odrazivosti světla
≥ 20 %. Koeﬁcient odrazivosti světla
vyplývá z procentuálního množství světla,
které povrch omítky reﬂektuje
(100 % = bílá, 0 % = černá).

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Zpracování systému

Fasádní obklad
Fasádní prvky StoDeco
1

Fasádní prvky StoDeco se řežou pilou
StoDeco Proﬁlbügelsäge na míru
a v případě potřeby s úkosem. Následně
se všechny řezné plochy v celé ploše zbaví
prachu ručním košťátkem (a pokud
možno přídavně stlačeným vzduchem).

2

Namíchat StoDeco Coll weiss. Poměr
míchání analogicky k aktuálně platnému
technickému listu. Lepidlo nanést
zubovým hladítkem (10 x 10 mm)
na označenou plochu stěny. Podle
nerovnosti podkladu přizpůsobit výšku
zubu.

3

Lepidlo nanést zubovým hladítkem
(10 x 10 mm) křížovými tahy na fasádní
prvek StoDeco. Tento postup lepení
je v normě EN 12004 popsán jako
kombinovaný postup (Floating-Buttering).
Následně nanést pruh lepidla po obvodě
desky.

4

Fasádní prvek StoDeco uložit mokrý
do mokrého v žádané pozici. Při
pokládání musí lepidlo vystoupit
rovnoměrně kolem fasádního prvku
StoDeco. Nad proﬁlem vytlačené lepidlo
vytvarovat do fabionu (pro korektní
odvod vody). Na ostatních stranách
lepidlo seškrábnout tak, aby kolem prvku
vznikla uzavřená spára.

5

Následně se provede na prvky StoDeco
povrchová úprava. Přitom musí být
otevřené spáry upraveny shodnou
skladbou povrchové úpravy.

12

Upozornění
Bližší informace naleznete ve směrnici pro zpracování „StoDeco – fasádní
a interiérové prvky“.

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Provedení detailů

Sokl
Založení se Sto-Sockelleiste Universal
Tepelně neizolovaný sokl v případě nevytápěného
suterénu
Sto-HQ-CS_STR-0125_2020-03-01

1

Napojení soklovou lištou
Před započetím pokládky určit výšku soklu
a vyznačit ji značkovací šňůrou. Dbát
na to, aby byla soklová lišta Sto-Sockelleiste
Universal namontována vodorovně
a aby byla řádně uložena. Nerovnosti
stěny vyrovnat distančními podložkami
Sto-Unterlegscheiben.

2

Kotvení
Sto-Sockelleiste Universal požadované
šířky kotvit hmoždinkami v rozteči
cca 33 cm. Pečlivým uložením hmoždinek
se zabrání kroucení lišty.

3

Napojení lišty
Soklovou lištu Sto-Sockelleiste Universal
kotvit vždy v krajním otvoru. Pro lehčí
montáž použít spojku
Sto-Sockelleisteverbinder.

4

Nároží objektu
Na nároží objektu použít rohový kus
Sto-Sockelleiste Universal Eckstück. Lišta
se přizpůsobí úhlu nároží.

5

Nasouvací proﬁl
Nasouvací proﬁl Sto-Aufsteckproﬁl Novo
(10 mm) zavěsit do okapní hrany.

konstrukce stěny
původní omítka

hmoždinka podle Stavebního
osvědčení
lepidlo
tepelně izolační deska
vyztužená armovací stěrka
mezinátěr
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.
Sto-Sockelleiste Universal

Upozornění: začít se spodní hranou tepelně izolační
desky ≥ 50 cm pod spodním lícem stropu sklepa.

ochranný pruh proti odstřikující vodě (ochranný pruh proti
náporovému dešti) s drenáží podle DIN 4095
spád

̴ 30 cm

Sto-Aufsteckproﬁl Novo

̴ 30 cm

ochranná vrstva (např. nopový pás s nakašírovaným vlysem)

Alternativa: Sto-Aufsteckproﬁl Perfekt
(10mm) (z plastu s integrovanou
výztužnou tkaninou).

Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Provedení detailů

Sokl
Napojení v oblasti terénu a odstřikující
vody
3

Lepení
Sto-Sockelplatte celoplošně nalepit a silou
přitlačit na sraz.

4

Armování
Armování probíhá přes Sto-Sockelplatte
a končí cca 10 – 12 cm pod úrovní
terénu.

5

Izolace soklu v oblasti odstřikující
vody

Tepelná izolace soklu v případě vytápěného suterénu
Sto-HQ-DE_STR-0135_2018-05-01
konstrukce stěny
lepidlo
hmoždinka podle Stavebního osvědčení
tepelně izolační deska
vyztužená armovací stěrka
mezinátěr
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.
Sto-Sockelproﬁl PH, 10 mm
hydroizolace podle DIN 18533
< 6 cm

StoFlexyl nanést celoplošně jako lepidlo.
Alternativně použít lepidlo podle technického listu.
Sto-Sockelplatte zabudovat min. 30 cm nad úroveň
terénu.
vyztužená armovací stěrka
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.
StoFlexyl nanést dvakrát jako pačok min. 5 cm nad
úroveň terénu.

̴ 30 cm

spád

Finální povrchová úprava
Provedená armovací stěrka musí být před
nanesením omítky opatřena podkladním
nátěrem StoFlexyl a mezinátěrem
Sto-Putzgrund.

ochranný pruh proti odstřikující vodě (ochranný pruh
proti náporovému dešti) s drenáží podle DIN 4095
ochranná vrstva (např. nopový pás s nakašírovaným
vlysem)

1

Izolace soklu v oblasti odstřikující
vody

6

Příprava podkladu
Sokl natřít do výšky cca 30 – 50 cm nad
úroveň terénu se StoFlexyl zředěný 10 %
vody (StoFlexyl namíchat 1 : 1 se StoFlexyl
Cement). Dodržet dobu schnutí.

2

14

Zvrásnění
Po zaschnutí natáhnout StoFlexyl
(smíchaný 1 : 1 se StoFlexyl Cement)
neředěný jako lepidlo a zvrásnit.

Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

Pruh oblázků
Pro snížení zatížení odstřikující vodou
(za účelem prevence proti mechanickému
poškození (a pro snazší vsakování vody
by měl být proveden kolem objektu pruh
volně sypaných oblázků v šíři 20 – 30 cm.

Napojení soklu bez tepelných mostů
1

V oblasti okraje tepelně izolační desky
nanést armovací stěrku v šíři proﬁlu
a pruhu tkaniny.

2

Vodorovné rameno soklového proﬁlu
Sto-Sockelproﬁl PH vložit mezi sokl
a fasádní tepelnou izolaci. Svisle děrované
rameno soklového proﬁlu a skelnou
tkaninu zastěrkovat do čerstvé armovací
stěrky. Pro napojení proﬁlů se použije
spojka Sto-Sockelleistenverbinder L.
Ta se přiřízne podle potřeby.

3

Uložení plošné výztužné tkaniny
Plošná výztužná tkanina se uloží
až k okapnímu nosu. Nutno dbát na plné
uložení výztužné tkaniny.

4

Uzavření spáry
Spára mezi soklovým proﬁlem a tepelnou
izolací soklu se uzavře se StoSeal F 100.

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Provedení detailů

Vnější stěna/přechod
systému
Oblast ohrožená nárazem

Provedení nároží

Výrobek-tip

Tipy
Pro provedení nároží se použijí úhelníky z výztužné tkaniny.
Sto-Gewebewinkel Standard je ohnutý pruh výztužné tkaniny (úhel 90 °)
zesílený plastovým proﬁlem.

Sto-Panzergewebe
Oblasti ohrožené nárazem chránit
přídavnou armovací tkaninu
Sto-Panzergewebe.

Zpracování
Sto-Panzergewebe zatlačit do armovací
stěrky, bez překrytí, pouze na sraz. Uložit
pod standardní armovací tkaninu.

1

Tip
Sto-Panzergewebe je zesílená armovací tkanina, která zvětšuje pevnost
v tlaku v kritických oblastech.

16

Při nanášení armovací stěrky v jednom pracovním taktu (tzn. kompletní
tloušťka vrstvy) se doporučuje Sto-Kantenproﬁl Y (10 mm).

1

Nanášení armovací stěrky
V oblasti nároží nanést druhou vrstvu
armovací stěrky.

2

Osazení nárožního proﬁlu
Sto-Gewebewinkel Standard zatlačit
do armovací stěrky s pomocí rohového
hladítka.

3

Armování plochy
Sto-Armierungsgewebe uložit na hranu
nároží; výztuž plochy a výztuž rohu
se musí navzájem přesahovat o minimálně
10 cm.

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

Ukončení omítky
1

Provedení okapní hrany na balkonech
Sto-Putzabschlussproﬁl činí ukončení
omítky atraktivní. Armovací stěrka
se nanese celoplošně v šíři pruhu výztužné
tkaniny. Proﬁl se uloží do armovací hmoty
a přestěrkuje se. Po zaschnutí se aplikují
omítkové vrstvy.

Okapní hrana s okapním proﬁlem
Sto-HQ-CS_STR-0275_2020-03-01
konstrukce stěny
hmoždinka podle Stavebního
osvědčení
lepidlo
vyztužená armovací stěrka
mezinátěr
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.

2

Ukončení
Po zpracování materiálu se stěrka podél
proﬁlu zařízne.

Sto-Tropfkantenproﬁl DP uložit
do armovací stěrky.
zátka
Hmoždinku zapustit.
tepelně izolační deska
z minerální vlny

3

StoSuperlit® napojit zdola
na Sto-Putzabschlussproﬁl.

tepelně izolační deska
vyztužená armovací stěrka

Výrobek-tip
Použití okapních proﬁlů na místech
ohrožených odkapávající vodou se vyplatí.
Spodní líce balkonů, okenní nadpraží,
roletová pouzdra jsou výrazně chráněny.
Okapní proﬁl Sto-Tropfkantenproﬁl DP se
vyrábí pro tloušťky omítek 3, 6 a 10 mm.

Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Provedení detailů

Okna a dveře
StoFentra Proﬁ
Systémová napojení
Napojení na ostatní stavební díly musí být provedeny
prostřednictvím styčné spáry utěsněné páskou
Sto-Fugendichtband.

1

Napojení okenního rámu
Pro utěsnění styčné spáry kotevní plochu
polepit červeným páskou
Sto-Fensterbankband.

2

Vyrovnání
Parapet StoFentra Proﬁ vyrovnat.

3

Kotvení
Parapet StoFentra Proﬁ ukotvit šrouby
k okennímu rámu.

4

Utěsnění dutiny
Dutiny na bocích a pod parapetem
vypěnit se Sto-Pistolenschaum SE.

Sto-HQ-CS_STR-0500_2020-03-01
Sto-Fugendichtband podle
technického listu

Upozornění: vzduchotěsnost a kotvení
oken podle údajů výrobce.

StoFentra Bordproﬁl Proﬁ
StoFentra Proﬁ

≥ 5°

≥ 4 cm

Sto-Fensterbankband

StoFentra Bordproﬁl Proﬁ
StoFentra Proﬁ
StoFentra Fensterbankhalter umístit
podle směrnice pro zpracování.

Sto-Fugendichtband podle technického listu
konstrukce stěny
hmoždinka podle Stavebního osvědčení
lepidlo
tepelně izolační deska
vyztužená armovací stěrka
mezinátěr
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.

Výrobek-tip
StoFentra Proﬁ
StoFentra Proﬁ je na všech stranách
svařený a tím absolutně vodotěsný!
V bočních proﬁlech jsou integrovány
elastické dilatační prvky, které přenáší
teplotní změny délky okenního parapetu.
Proﬁl StoFentra Proﬁ se vyrábí na míru
a dodává se kompletně se vším potřebným
příslušenstvím.
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Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

Okenní parapety Sto-Fensterbänke
1

2

3

Napojení tepelné izolace
Pro utěsnění napojovací spáry nalepit
Sto-Fugendichtband Lento, typ 15/3-9,
v jedné rovině s napojením tepelně
izolační desky a okenního parapetu okolo
bočních proﬁlů.

Těsnící páska
Sto-Fugendichtband nalepit okolo
bočních proﬁlů bez natahování, protože
po osazení přiříznuté tepelně izolační
desky musí mít páska ještě schopnost
expandovat.

Výrobek-tip
Sto-Fugendichtband ukládat volně, jinak není roztažení možné.
Chybně
Sto-Fugendichtband není uložen volně,
tudíž není možné roztažení.

Správně
Sto-Fugendichtband je uložen volně, tudíž
je možné roztažení.

Tepelná izolace
Tepelně izolační desku u bočního proﬁlu
okenního parapetu zaměřit. Pozdější
povrch okenního ostění musí lícovat
s vnitřní stranou bočního proﬁlu.

Výrobek-tip
Alternativa k parapetu StoFentra Proﬁ
je StoFentra Uni. U tohoto parapetu
se boční proﬁly nasazují na stavbě.

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Provedení detailů

Okna a dveře
Sto-Anputzleiste Supra
Napojení okna se Sto-Anputzleiste Supra
Sto-HQ-CS_STR-0430_2020-03-01

1

Označit svislou linii
Svislou linii okenního ostění (včetně vrchní
omítky) vyznačit na okenní rám.

2

Přířez lišty
Sto-Anputzleiste Supra přiříznout na míru.
Následně odstranit ochrannou fólii
ze samolepicí pásky.

3

Lepení lišty
Sto-Anputzleiste Supra přilepit podél
svislé linie na okenní rám. Lištu důkladně
přitlačit.

4

Zapracování tepelné izolace
Tepelnou izolaci uložit těsně
k Sto-Anputzleiste Supra.

Upozornění: vzduchotěsnost a kotvení oken
podle údajů výrobce.

Sto-Anputzleiste podle technického listu
konstrukce stěny
původní omítka
lepidlo
Ostění tepelně izolovat deskou tloušťky 3 cm.
vyztužená armovací stěrka v ostění ≥ 5 mm
mezinátěr
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.
tepelně izolační deska
Sto-Gewebewinkel Standard
StoFentra Proﬁ
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Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

5

Zakrytí okna
Ochranná páska spolu se samolepicí
páskou na liště Sto-Anputzleiste Supra
pomáhá racionálně zakrýt okno.

Napojení okna se
Sto-Fugendichtband Lento
Výrobek-tip
Sto-Fugendichtband Lento
Styčné spáry se těsní páskou StoFugendichtband Lento (tam, kde
se nepoužijí omítkové lišty Anputzleiste).
Páska Sto-Fugendichtband Lento 15/3 – 9
je vhodný pro šířky spár od 3 do 9 mm.
Tím je ideální volbou pro mnoho oblastí
použití.

6

Přesah výztužné tkaniny
Výztužnou tkaninu na liště StoAnputzleiste Supra a výztuhu rohu
Sto-Gewebewinkel uložit do horní části
vrstvy armovací stěrky. Obě tkaniny
se musí přesahovat minimálně 10 cm.

Sto-HQ-CS_STR-0431_2020-03-01

Upozornění: vzduchotěsnost a kotvení oken
podle údajů výrobce.

7

Armování koutu ostění
Kout ostění se armuje tkaninou
Sto-Glasfasergewebe, přičemž přesah činí
minimálně 10 cm.

Sto-Fugendichtband podle technického listu
konstrukce stěny
původní omítka
lepidlo
Ostění tepelně izolovat deskou tloušťky 3 cm.
vyztužená armovací stěrka v ostění ≥ 5 mm
mezinátěr
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.

8

Armování plochy
Armatura v ploše se nasadí na nároží
objektu a uloží se do armovací stěrky.

tepelně izolační deska
Sto-Gewebewinkel Standard
StoFentra Proﬁ

Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

21

StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Provedení detailů

Střecha
Napojení střechy
1

Zaměření
Zaměřit tepelně izolační desky mezi
krokvemi.

5

Oblepení krokví
Střešní krokve oblepit po obvodu lepicí
páskou.

2

Sto-Fugendichtband
Na krokve vyznačit pozici těsnícího pásky
Sto-Fugendichtband.

6

Mezi střešními krokvemi nanést armovací
stěrku.

3

Sto-Fugendichtband nalepit na značku
kolem krokví.

4

Pokládka tepelně izolačních desek
Tepelně izolační desky opatřit armovací
stěrkou na horní hraně směrem
ke střešnímu bednění. Tepelně izolační
desku celoplošně přilepit, osadit a silně
přitlačit. Pro snadnější osazení tepelně
izolační desky mezi krokve je potřebné
ji trochu zkrátit. Vhodným klínem
z tepelného izolantu se vyplní vzniklá
spára.

22

Tip
Pro střechy bez odvětrání nabízí Sto-Attikaproﬁl ideální horní ukončení.
Díky okapní hraně je odvedena srážková voda. Stahovací hrana
a integrovaná výztužná tkanina usnadňují provedení čistého ukončení
omítky.

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

Napojení odvětrávané střechy
1

Proﬁl střešního odvětrání
Sto-Dachbelüftungsproﬁl
Proﬁl střešního odvětrání
Sto-Dachbelüftungsproﬁl Air uložit
do armovací stěrky.

2

Armování
Celou plochu armovat výztužnou
tkaninou Sto-Glasfasergewebe uloženou
do armovací stěrky.

3

Mezinátěr
Pigmentovaný podkladní nátěr se nanáší
válečkem na armovací stěrku.

4

Finální povrchová úprava
Po celkovém zaschnutí armovací stěrky
se nanese ﬁnální povrchová úprava
(vrchní omítka). Vrchní omítku řezem
hladítkem oddělit od stavebního dílu.

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Provedení detailů

Objektové dilatační spáry
Tepelně izolační deska Sto-Resol
S pásou Sto-Dehnfugenband
Pokud jsou dány objektové dilatační spáry podmíněné
rozměrem objektu, musí být tyto přeneseny také do fasádního
sytému. Přitom se použijí expandující těsnící pásky, které
nemají žádný vliv na požární odolnost. Zde vyobrazené
provedení dilatačních spár je proto přípustné pouze tehdy,
pokud se nevyskytuje žádná požární stěna.
 Maximální přípustná šířka spáry je 40 mm.
 Pro všechny certiﬁkované systémy ETICS s tepelnou izolací z
tvrzené pěny fenolové pryskyřice až do tloušťky 200 mm na
minerální podklady.

Spára s páskou Sto-Dehnfugenband v koutě
Sto-HQ-CS_STR-0815_2020-03-01

Spára s páskou Sto-Dehnfugenband
Sto-HQ-CS_STR-0810_2020-03-01

Sto-Gewebewinkel Standard
pruh tepelné izolace
Sto-Dehnfugenband podle technického listu
žádné lepení
lepidlo
hmoždinka podle Stavebního osvědčení
tepelně izolační deska
vyztužená armovací stěrka
mezinátěr
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.

pruh tepelné izolace
Sto-Dehnfugenband podle technického listu
Sto-Gewebewinkel Standard
konstrukce stěny
lepidlo

1

Nanesení armovací stěrky
Druhou vrstvu armovací stěrky nanést
na navazující plochy (v šíři cca 20 cm).
Boky spáry natáhnout armovací stěrkou.

2

Armování rohu
Použít Sto-Gewebewinkel Standard
a uložit ho do armovací stěrky. Přitom
je nutné armovat i vnitřní boky spáry.

tepelně izolační deska
vyztužená armovací stěrka
mezinátěr
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.
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Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

3

Přeplátování shora
Výztužné rohy se při nastavení přeplátují
shora.

8

Odlepení
Krycí fólie pásky Sto-Dehnfugenband
se před nanesením ﬁnální povrchové
úpravy (vrchní omítky) sejme.

4

Armování
Armovat navazující plochy.

9

Mezinátěr
Pigmentovaný podkladní nátěr se nanese
válečkem na armovací stěrku.

5

Výztužnou tkaninu celoplošně uložit
do armovací stěrky.

10

Finální povrchová úprava
Po celkovém proschnutí armovací stěrky
se nanese ﬁnální povrchová úprava
(vrchní omítka).

6

Provedení rohu spáry
Rohy spáry se provedou rohovým
hladítkem.

11

Nakonec se odstraní lepicí páska.

7

Sto-Dehnfugenband
Dilatační páska Sto-Dehnfugenband
se uloží v rovině s armovací stěrkou.

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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StoTherm Resol – směrnice pro zpracování
Provedení detailů

Montážní prvky
Montážní prvky pro kotvení stavebních
dílů na systém ETICS
StoFix Quader ND Midi pro háčky na ošacení a jiné
stavební díly
Sto-HQ-CS_STR-0290_2020-03-01

StoFix Quader HD Maxi jako tlaková podložka pro
konzolové prvky na fasádě a ostatní stavební díly
Sto-HQ-CS_STR-0270_2020-03-01
konstrukce stěny

konstrukce stěny

lepidlo

lepidlo

tepelně izolační deska

tepelně izolační deska

hmoždinka podle Stavebního osvědčení

vyztužená armovací stěrka

vyztužená armovací stěrka
mezinátěr

mezinátěr
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.
Nanést vrchní omítku a popř. nátěr.

StoFix Quader HD Maxi (tlaková podložka)
celoplošně přilepit.

StoFix Quader ND Mini nebo
StoFix Quader ND Midi

kotvení okapního svodu podle údajů
výrobce

markýza

hmoždinka podle Stavebního osvědčení
kotvení markýzy podle údajů výrobce
Pozor: navrhnout těsnění
(např. Sto-Fugendichtband podle
technického listu)
mechanické kotvení do podkladu

Výrobek-tipy
StoFix Quader ND Mini a Midi
StoFix Quader ND Mini (98 x 98 mm)
a Midi (98 x 138 mm) jsou montážní prvky
z tvrzeného polystyrenu EPS s tepelnou
vodivostí 0,040 W/(mK). Slouží ke kotvení
držáků žaluzií, objímek, trub, ocelových
háků, věšáků na šaty atd. Jsou vhodné
jako tlaková podložka pod těžkotonážní
kotvení.
StoFix Quader HD Maxi
StoFix Quader HD Maxi z tvrzené
polyuretanové pěny s tepelnou vodivostí
0,040 W/(mK) může být použit jako
tlaková podložka pro těžkotonážní
kotvení. S pevností v tlaku 2,3 N/mm2
je vhodný pro markýzy, zábradlí, stříšky
atd.
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Upozornění: tento detail je všeobecný, nezávazný projektový návrh, který představuje skutečné provedení pouze schematicky.
Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.

Osazení montážních prvků StoFix Quader
1

Označení
Tužkou označit předpokládanou polohu
osazení.

5

Označení
Před nanesením armovací stěrky a vrchní
omítky nutno označit místa kotvení
šroubem.

2

Výřez
Přímočarou pilou vyříznout již přilepenou
tepelně izolační desku.

6

Kotvení
Na označeném místě vyvrtat vhodným
vrtákem otvor přes kvádr až do podkladu,
osadit hmoždinku a zašroubovat šroub.

3

Lepení
Lepidlo nanést na StoFix Quader
a ten vtlačit do výřezu.

4

Uzavření spár
Spáry uzavřít se Sto-Pistolenschaum
SE. Vystouplou pěnu odříznout
a po zaschnutí zbrousit do roviny.

Nutno bezpodmínečně respektovat konkrétní technické předlohy a údaje k výrobkům v technických listech a osvědčeních.
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