Podlahové povrchy
pro parkovací domy a podzemní garáže

Podlahové
povrchy
Parkovací dům

Následující údaje, zobrazení, obecná technická prohlášení a kresby obsažené v této brožuře, jsou pouze obecnými návrhy vzorů
a detailů, představujícími schematický a základní funkční popis výrobku. Chybí rozměrová přesnost. Ve vlastním zájmu je třeba
u příslušného stavebního záměru zpracovatelem / zákazníkem zkontrolovat použitelnost a úplnost. Navazující konstrukce jsou
znázorněny pouze schematicky. Všechny údaje je třeba přizpůsobit, případně uvést do souladu s konkrétními podmínkami na
stavbě. Údaje nepředstavují dílenskou, detailní nebo montážní dokumentaci. Je třeba respektovat příslušné technické údaje
k výrobkům, uváděné v technických listech a v popisech systémů / certiﬁkátech.

2

Podlahové povrchy
Obsah

Obsah

Podlahové povrchy
4
6
8
10
12
16
18
20
22
24

Podlahové systémy pro parkovací domy
a podzemní garáže
Kompetence zajišťuje hodnotu objektu
Inovativní řešení pro podlahové desky
z vodostavebního betonu
Řešení pro podlahové desky
Řešení pro mezilehlá podlaží
Řešení pro oblasti vjezdů a ramp
Řešení pro parkoviště na střechách
Řešení pro pochozí plochy
Seznam odolností proti chemikáliím
Systémy ochrany povrchu StoCretec

3

Podlahové povrchy
Podlahové systémy pro parkovací domy a podzemní garáže

Podlahové systémy
pro parkovací domy
a podzemní garáže
Parkovací domy a podzemní garáže: nanejvýš komplexní
úkoly pro ochranu staveb. Přednosti výrobků zajišťují
užitnou hodnotu.

Téměř žádný druh budov nevykazuje tak extrémní
šíři variací ve velikosti, tvaru a zatížení, jako
parkovací domy a podzemní garáže. Jejich spektrum
sahá od jednopodlažních podzemních garáží
v bytových domech až po obrovské parkovací
komplexy na letištích. A téměř žádný druh budov
není pod tak vysokým cenovým tlakem. Především
v minulosti byly používány prosté betonové
konstrukce. Parkovací podlaží zůstávala otevřená
a ani pojezdové plochy v silně zatížených částech
nebyly chráněny.
Přitom je zatížení železobetonové konstrukce
v parkovacích domech obzvláště vysoké. Vozidla
přiváží vodu a v zimě posypové soli. Koncentrace
CO2 je vlivem výfukových plynů extrémně zvýšená.
Pojíždění betonových podlah vytváří smyková
napětí, jejichž následkem jsou jemné trhliny.
Škodlivé látky pronikají snáze do konstrukce
a mnohem rychleji poškozují ocelovou armaturu
a beton.
V poslední době se ochrana budov projektuje
většinou již při novostavbě. Důležitým faktorem
v oblasti akceptace u zákazníků je také barevné
ztvárnění.
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Podlahové povrchy
Kompetence zajišťuje hodnotu objektu

Kompetence zajišťuje
hodnotu objektu
Kompetence StoCretec pro parkovací domy a podzemní
garáže. Individuální řešení pro individuální zadání.

StoCretec patří již celá desetiletí k předním výrobcům
podlahových systémů pro parkovací domy
a podzemní garáže, stejně jako systémů pro ochranu
a opravy jejich konstrukčních částí ze železobetonu.
Již na milionech čtverečných metrů se osvědčily
vysoce vyvinuté systémy StoCretec.
Se svými systémovými poradci a projektovými
manažery tvoří StoCretec v České republice nanejvýš
kompetentní a zkušený poradní tým.
Požadavky na podlahové systémy parkovacích domů
jsou ve vztahu k oblasti použití velmi rozdílné. Podle
polohy, stavu a zatížení plochy musí být vypracováno
optimálně přizpůsobené řešení. Po odpovídající
analýze podmínek a požadavků sestaví systémoví
poradci StoCretec vhodná řešení.
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Oblasti použití
U parkovacího domu se rozlišují následující
oblasti použití
1 — Podlahová deska
(často provedená také jako „bílá vana“)
2 — Mezipatro
(bočně otevřeno nebo uzavřeno)
3 — Parkovací střecha
4 — Rampy
5 — Pochozí plochy
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Podlahové povrchy
Inovativní řešení pro podlahové desky z vodostavebního betonu

Inovativní řešení
pro podlahové desky
z vodostavebního betonu
StoPox 590 EP – propustný pro vodní páry a současně
přemosťující trhliny. Ochrana proti extrémnímu trvalému
zatížení zpětným provlháním a trhlinami.

Parkovací domy s podlahovou deskou
z vodostavebního betonu staví před projektanty
velké požadavky. Pro zajištění trvanlivosti musí
splňovat podlahový povrch navzájem si protiřečící
požadavky: odolnost proti zpětnému provlhání při
současné schopnosti přemosťovat trhliny.
Inovativní produkt StoPox 590 EP je optimálním
řešením díky speciální epoxidové pryskyřici,
kombinované s plnivem obsahujícím cement. Kromě
toho se StoPox 590 EP vyznačuje velmi dobrou
přilnavostí k betonovým podkladům se zvýšenou
vlhkostí a také alkalickou stabilitou. V kombinaci
s dalšími osvědčenými výrobky StoCretec se hodí
výborně pro použití na podlahové desky
z vodostavebního betonu v objektech pro
parkování.
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Zkoušky, jako stanovení statické schopnosti
přemostění trhlin při různých množstvích nanesené
vrstvy (DIN EN 1062-7), určení přídržnosti
a odolnosti proti opotřebení
(postup podle RiLi-SIB; kap.5.5.10) a klasiﬁkace
hořlavosti
(DIN EN 13501-1), zajišťují bezpečnost.

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

Vlastnosti systému:
 přemostění trhlin 0,51
mm (třída A3 podle
DIN EN 1062-7) při 10°C
 dobrá přilnavost na
betonové podklady se
zvýšenou vlhkostí
 vhodný při zpětném
provlhání
 velmi dobrá odolnost
proti opotřebení
 použitelný také bez
krycího nátěru, např.
po zapískování
materiálem Durop
nebo Granitsplitt
 stabilní proti alkáliím
 propustný pro vodní
páry
 hořlavost Bﬂ-s1
 certiﬁkované
vlastnosti podle OS 8
a podle DIN V 18026
 vydán certiﬁkát o
shodě dle OS 8 a
podle DIN V 18026

Podlahová deska
Požadavky
 alkalivzdornost
 propustnost vodních par
 žádné velké rozdíly teplot
 nebezpečí zpětného provlhání
Vlastnosti
 Trhliny přemosťující barevná vrstva, testovaná
proti zpětnému provlhání
 bez rozpouštědel
 certiﬁkát o shodě podle DIN V 18026, systém
ochrany povrchu OS 8
Penetrace
 StoPox GH 502
 zapískovat se StoQuarz 0,3 – 0,8 mm
Nášlapná vrstva
 StoPox 590 EP
 zapískovat se StoQuarz 0,3 – 0,8 mm
Krycí nátěr
 StoPox DV 100
Tloušťka vrstvy
 2,5 mm (ÜZ)

Skladba systému

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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Podlahové povrchy
Řešení pro podlahové desky

Řešení pro podlahové desky

Nemusí to být vždy trhliny přemosťující. Proti největšímu
nepříteli stavby: vzlínající vlhkosti.

Ne všechny pojezdové a odstavné plochy
v parkovacích domech a podzemních garážích se
nachází na stropech s velkým rozponem nebo na
vykonzolovaných stropech jednotlivých podlaží
s trhlinami v pohybu, které jsou podmíněny
zatížením nebo změnami teploty. Především
podlahové desky v podzemním podlaží nejsou téměř
vůbec tímto způsobem zatíženy. Zde je nutno řešit
jiné problémy. Nejdůležitější úkol podlahových
systémů v parkovacích domech je ochrana
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podkladu. Povrch musí spolehlivě a trvale zabránit
průniku vody a v ní případně rozpuštěných
posypových solí do podlah ze železobetonu. Stejně
důležité je spolehlivé řešení problému vzlínající
vlhkosti, způsobeném chybějící nebo vadnou
hydroizolací k podloží. Nebezpečí odlupování
podlahového povrchu musí být vyloučeno. Systémy
StoCretec pro parkovací domy nabízí pro takové
plochy optimálně nastavená řešení.

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

Podlahová deska,
bílá vana

Podlahová deska,
bílá vana

Podlahová deska,
bílá vana

Požadavky
 žádné požadavky na přemostění trhlin
 žádné velké změny teploty
 nebezpečí zpětného provlhání
Vlastnosti
 difúzně otevřená tuhá a barevná povrchová
úprava
 bez rozpouštědel, ředitelná vodou
Penetrace
 StoPox WL 100 (pro lesklé povrchy) nebo
StoPox WL 200 (pro matné povrchy) + voda
max 20 %
Krycí nátěr
 StoPox WL 100 (pro lesklé povrchy) nebo
StoPox WL 200 (pro matné povrchy)
 + voda max 10 %
Tloušťka vrstvy
 < 1 mm

Požadavky
 žádné požadavky na přemostění trhlin
 žádné velké změny teploty
 nebezpečí zpětného provlhání
Vlastnosti
 difúzně otevřený tuhý a barevný systém
ochrany povrchu
 bez rozpouštědel, ředitelná vodou
 certiﬁkát o shodě podle DIN V 18026, systém
ochrany povrchu OS 8
Penetrace
 StoPox WG 100
Nášlapná vrstva
 StoPox WG 100 ve směsi s Quarzsand 0,1-0,5
mm (1:0,8)
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Krycí nátěr
 StoPox WL 100 (dvakrát)
 + voda 10 %
Tloušťka vrstvy
 cca. 1,5 mm popř. 2,5 mm (ÜZ)

Požadavky
 žádné požadavky na přemostění trhlin
 žádné velké změny teploty
 nebezpečí zpětného provlhání
Vlastnosti
 tuhá a barevná povrchová úprava,
s osvědčením proti zpětnému provlhání
 bez rozpouštědel
 certiﬁkát o shodě podle DIN V 18026, systém
ochrany povrchu OS 8
Penetrace
 podkladní stěrka popř. penetrace: StoPox GH
502, StoPox GH 530
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Krycí nátěr
 StoPox BB OS, StoPox DV 100
Tloušťka vrstvy
 cca. 1,5 mm popř. 2,5 mm (ÜZ)

Skladba systému

Skladba systému

Skladba systému

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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Podlahové povrchy
Řešení pro mezilehlá podlaží

Řešení pro mezilehlá
podlaží
Bezpečné zacházení s trhlinami - je požadováno
přemostění trhlin.

Trhliny přemosťující pojížděné ochranné povrchové
vrstvy jsou požadovány všude tam, kde existuje
nebezpečí vzniku trhlin. Kromě toho jsou potřebné
i tehdy, když stávající trhliny vlivem změn teploty
a zatížení vykazují značné změny šířky. Tyto poruchy
se objevují nezřídka obzvláště v oblasti mezilehlých
pater.

12

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

Mezilehlá podlaží

Mezilehlá podlaží

Požadavky
 bočně uzavřené nebo otevřené garáže
 požadavek na přemostění trhlin
 změny teploty
Vlastnosti
 zvýšené přemostění trhlin
 elastický jednovrstvý povrch podle OS 11b, se
zvýšeným přemostěním trhlin
 certiﬁkát o shodě podle DIN V 18026
Penetrace
 StoPox GH 502, StoPox GH 530 pro oblasti na
styku se zeminou
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Nášlapná vrstva
 StoPur EZ 505 (předem plněný)
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Krycí nátěr
 StoPox DV 100
Tloušťka vrstvy
 > 4 mm

Požadavky
 bočně uzavřené nebo otevřené garáže
 požadavek na přemostění trhlin
 změny teploty
Vlastnosti
 zvýšené přemostění trhlin
 elastický jednovrstvý povrch podle OS 11b, se
zvýšeným přemostěním trhlin
 certiﬁkát o shodě podle DIN V 18026
Penetrace
 StoPox GH 530
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Nášlapná vrstva
 StoPox TEP MultiTop (předem plněný)
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Krycí nátěr
 StoPox DV 100
Tloušťka vrstvy
 > 4 mm

Skladba systému

Skladba systému

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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Podlahové povrchy
Řešení pro mezilehlá podlaží

Řešení pro mezilehlá
podlaží
Bezpečné zacházení s trhlinami - vyřešeno hospodárně

Opatření pro ochranu povrchu s tuhým systémem
OS 8 nabízí také v mezilehlých podlažích některé
výhody. To znamená pro podlahový systém
obzvláště zatížitelnost při velkých posuvných
a střihových silách, způsobených vozidly například
v oblasti zatáček nebo na nájezdech a sjezdech po
rampách. V kombinaci s doprovodným ošetřením
trhlin je zaručena snadno proveditelná
a hospodárná údržba.
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Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

Mezilehlá podlaží
Požadavky
 bočně uzavřené nebo otevřené garáže
 zatížitelnost při působení vysokých posuvných
a střihových sil
 doprovodné ošetření trhlin
Vlastnosti
 zvýšená mechanická zatížitelnost
 jednoduché provedení
 mnohočetná barevnost
 certiﬁkát o shodě podle DIN V 18026, systém
ochrany povrchuh OS 8
Penetrace
 volitelně podle nasákavosti betonového
podkladu se StoPox GH 530
Nášlapná vrstva
 StoPox GH 530 (1:0,7) ve směsi
 s Quarzsand 0,1-0,5 mm
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Krycí nátěr
 StoPox BB OS (interiér)
 StoPox DV 100 (exteriér)
Tloušťka vrstvy
 cca 1,5 mm popř. 2,5 mm (UZ)

Skladba systému

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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Podlahové povrchy
Řešení pro oblasti vjezdů a ramp

Řešení pro oblasti vjezdů
a ramp
Silně proti věčnému „nahoru a dolů“
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Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

Rampy

Rampy

Vjezdy, rampy,
podlahové desky

Požadavky
 vysoká posuvná a obrusná zatížení
 vysoké požadavky na protiskluznost
 tvrdý, odolný povrch
 nebezpečí zpětného provlhání
Vlastnosti
 vysoká přídržnost
 dobrá mechanická odolnost
Penetrace
 StoPox GH 502, StoPox GH 530
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Nášlapná vrstva
 StoPox GH 502, StoPox GH 530
 zapískovat se StoQuarz 0,6-1,2 mm
Krycí nátěr
 StoPox DV 100
 Stopur DV 508
Tloušťka vrstvy
 > 2,5 mm

Požadavky
 vysoká posuvná a obrusná zatížení
 vysoké požadavky na protiskluznost
 tvrdý, odolný povrch
 nebezpečí zpětného provlhání
Vlastnosti
 povlak se zásypem
 velké tloušťky vrstev
 dobrá přídržnost k matně vlhkým,
cementovým podkladům bez přídavné
penetrace
Penetrace
 volitelně pro silně nasákavé podklady: StoPox
GH 205
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Nášlapná vrstva
 StoPox 590 EP
 zapískovat se granitovou drtí 0,5-1,0 mm
Krycí nátěr
 Stopox CS 100
Tloušťka vrstvy
 > 3,0 mm

Požadavky
 bočně uzavřené nebo otevřené garáže
 zatížitelnost při působení vysokých posuvných
a střihových sil
 doprovodné ošetření trhlin
Vlastnosti
 zvýšená mechanická zatížitelnost
 jednoduché provedení
 mnohočetná barevnost
 certiﬁkát o shodě podle DIN V 18026, systém
ochrany povrchuh OS 8
Penetrace
 volitelně podle nasákavosti betonového
podkladu se StoPox GH 530
Nášlapná vrstva
 StoPox GH 530 (1:0,7) ve směsi
 s Quarzsand 0,1-0,5 mm
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Krycí nátěr
 StoPox BB OS nebo StoPox DV 101 (interiér)
StoPox DV 100 (exteriér)
Tloušťka vrstvy
 cca 1,5 mm popř. 2,5 mm (UZ)

Skladba systému

Skladba systému

Skladba systému

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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Podlahové povrchy
Řešení pro parkoviště na střechách

Řešení pro parkoviště
na střechách
Na čerstvém vzduchu…
Rezistentní proti větru, počasí – a pneumatikám

Podobně jako v mezilehlých podlažích existuje
i na střeše nebezpečí tvorby trhlin nebo v případě
stávajících trhlin jejich výrazné zvětšení v důsledku
změn teploty a zatížení. Proto se požadují také pro
parkoviště na střechách trhliny přemosťující,
pojezduvzdorné, ochranné povrchy.
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Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

Parkoviště
na střechách

Parkoviště
na střechách

Požadavky
 požadavky na přemostění trhlin
 možnost velkých výkyvů teploty/mrazu
 požadavek vysoké protiskluznosti
Vlastnosti
 zvýšené přemostění trhlin
 elastický dvouvrstvý povrch podle
 OS 11a se zvýšeným přemostěním trhlin
 certiﬁkát o shodě podle DIN V 18026
Penetrace
 StoPox GH 502, StoPox GH 530 pro oblasti na
styku se zeminou
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Plovoucí vrstva
 StoPur EZ 505
Nášlapná vrstva
 StoPur EZ 501 (předem plněný)
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Krycí nátěr
 Stopur DV 508
Tloušťka vrstvy
 > 4,5 mm

Požadavky
 požadavky na přemostění trhlin
 možnost velkých výkyvů teploty/mrazu
 požadavek vysoké protiskluznosti
Vlastnosti
 zvýšené přemostění trhlin
 elastický dvouvrstvý povrch podle
 OS 11a se zvýšeným přemostěním trhlin
 certiﬁkát o shodě podle DIN V 18026
Penetrace
 StoPox GH 530
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Plovoucí vrstva
 StoPox TEP MultiTop
Nášlapná vrstva
 StoPox TEP MultiTop (předem plněný)
 zapískovat se StoQuarz 0,6-1,2 mm
Krycí nátěr
 Stopur DV 508
Tloušťka vrstvy
 > 4,5 mm

Skladba systému

Skladba systému

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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Podlahové povrchy
Řešení pro pochozí plochy

Řešení pro pochozí plochy

Pochozí plochy, schodiště a obslužné prostory.
Odolávat vysokým provozním zatížením.

V parkovacích domech potřebují nejen pojezdové
plochy vysokou ochranu. Také pochozí plochy musí
odolávat vysokému provoznímu zatížení. Vlhkost
a posypové soli sem bývají zavlečeny stejně a obsah
CO2 i zde způsobuje zrychlené poškození betonu.
K tomu se přidává úkol vyznačit pochozí plochy
barevně, a tím uživatele vést. Systémy pro parkovací
domy StoCretec nabízí
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pro tento účel kvalitní a nákladově minimalizovaná
řešení se širokými možnostmi pro ztvárnění. Přitom
jsou všechny předvedené systémy samozřejmě
odolné proti všem v parkovacích domech běžným
čisticím prostředkům a chemikáliím, jako např.
posypovým solím, pohonným látkám, brzdovým
kapalinám, motorovým a mazacím olejům.

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

Pochozí plochy

Pochozí plochy

Požadavky
 žádné požadavky na přemostění trhlin
 žádné velké změny teploty
 nízké mechanické zatížení
Vlastnosti
 tuhý povrch
Penetrace
 StoPox GH 502, StoPox GH 530
 zapískovat se StoQuarz 0,3-0,8 mm
Krycí nátěr
 StoPox BB OS nebo StoPox DV 100
Tloušťka vrstvy
 cca 1 mm

Požadavky
 žádné požadavky na přemostění trhlin
 žádné velké změny teploty
 nízké mechanické zatížení
Vlastnosti
 difuzně otevřený, tuhý a barevný povrch
 bez rozpouštědel, vodou ředitelný
Penetrace
 StoPox WL 100 (pro lesklé povrchy) nebo
StoPox WL 200 (pro matné povrchy)
 + voda max 20 %
Krycí nátěr
 StoPox WL 100 (pro lesklé povrchy) nebo
StoPox WL 200 (pro matné povrchy)
 + voda max 10 %
Tloušťka vrstvy
 < 1 mm

Skladba systému

Skladba systému

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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Podlahové povrchy
Seznam odolností proti chemikáliím

Seznam odolností
proti chemikáliím

Odolnosti proti chemikáliím
Chemikálie

StoPox
DV 100

Chemikálie

StoPox
DV 100

Chemikálie

StoPox
DV 100

benzin (Normal/Super)

+

topná nafta

+

fenol do 2%

+

brzdová kapalina

+

hydraulický olej

(+)

kyselina fosforečná do 20%

(+)

butanol

+

hydroxid draselný do 50%

+

propanol

(+)

hydroxid vápenatý, konc. roztok

+

chlorid hořečnatý do 35%

+

kyselina dusičná do 10%

(+)

kyselina chromová do 20 %

(+)

motorový olej

+

kyselina solná do 20%

(+)

nafta motorová

+

chlorid sodný-roztok, všechny
koncentrace

+

kyselina sírová do 40%

(+)

chlorid železitý - roztok

+

síran sodný, všechny koncentrace

+

soda, sycená

+

kyselina octová do 5%

+

hydroxid sodný do 10%

+

terpentýn

+

etanol

(+)

hydroxid sodný do 50%

(+)

voda

+

letecký benzín

+

organické tenzidy

+

xylol

(+)

ovocné šťávy

+

kyselina šťavelová do 10%

+

kyselina citronová do 10%

+

motorový olej

+

petrolej

+

glykol

(+)

rostlinné oleje

+

22

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

23

Podlahové povrchy
Systémy ochrany povrchu StoCretec

Systémy ochrany povrchu
StoCretec
S osvědčením: OS 8.5

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.5
OS 8.5

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrace

StoPox WG 100*
+ 10% vody

1,5

0,3

Samonivelační
stěrka

StoPox WG 100
+ 0,1-0,5 mm (1:0,8) Quarzsand

0,8

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

1. krycí nátěr

StoPox WL 100
+ 10% vody

0,4

2. krycí nátěr

StoPox WL 100
+ 10% vody

0,4

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.5
OS 8.5

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrace

StoPox WG 100*
+ 10% vody

2,5

0,3

Samonivelační
stěrka

StoPox WG 100
+ 0,1-0,5 mm (1:0,8) Quarzsand

1,2

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

1. krycí nátěr

StoPox WL 100
+ 10% vody

0,4

2. krycí nátěr

StoPox WL 100
+ 10% vody

0,4

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou
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 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

S osvědčením: OS 8.6

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.6
OS 8.6

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka

StoPox GH 502*
+ 0,1-0,5 mm (1:1) Quarzsand

1,5

0,4

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox BB OS

cca 0,6-0,8

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.6
OS 8.6

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka

StoPox GH 502*

2,5

0,8

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox BB OS

cca 0,6-0,8

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou

 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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S osvědčením: OS 8.8

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.8
OS 8.8

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrace

StoPox GH 502*

1,5

0,3

Samonivelační stěrka

StoPox GH 502
+ 0,1-0,5 mm (1:1) Quarzsand

0,4

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox DV 100

cca 0,6-0,8

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.8
OS 8.8

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrace

StoPox GH 502*

2,5

0,3

Samonivelační stěrka

StoPox GH 502
+ 0,1-0,5 mm (1:1) Quarzsand

0,6

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox DV 100

cca 0,6-0,8

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou
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 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

S osvědčením: OS 8.9

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.9
OS 8.9

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka

StoPox GH 502*
+ 0,1-0,5 mm (1:1) Quarzsand

1,5

0,6

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

Stopox DV 100

cca 0,6-0,8

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.9
OS 8.9

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka

StoPox GH 502*

2,5

0,8

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

Stopox DV 100

cca 0,6-0,8

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou

 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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S osvědčením: OS 8.10

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.10
OS 8.10
skladba 1,5 mm

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka*

StoPox GH 530
+ 0,1-0,5 mm (1:0,5) Quarzsand

1,5

0,6

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox BB OS

cca 0,6-0,8

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.10
OS 8.10
skladba 2,5 mm

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka*

StoPox GH 530
+ 0,1-0,5 mm (1:0,7) Quarzsand

2,5

1,2

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox BB OS

cca 0,6-0,8

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou
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 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

S osvědčením: OS 8.11

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.11
OS 8.11
skladba 1,5 mm

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka*

StoPox GH 530
+ 0,1-0,5 mm (1:0,5) Quarzsand

1,5

0,6

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

Stopox DV 100

cca 0,6-0,8

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.11
OS 8.11
skladba 2,5 mm

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka*

StoPox GH 530
+ 0,1-0,5 mm (1:0,7) Quarzsand

2,5

1,2

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

Stopox DV 100

cca 0,6-0,7

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou

 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

29

S osvědčením: OS 8.12

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.12
OS 8.12
skladba 1,5 mm

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka*

StoPox GH 530
+ 0,1-0,5 mm (1:0,5) Quarzsand

1,5

0,6

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox DV 100

cca 0,6-0,7

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.12
OS 8.12
skladba 2,5 mm

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrační stěrka*

StoPox GH 530
+ 0,1-0,5 mm (1:0,7) Quarzsand

2,5

1,2

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox DV 100

cca 0,6-0,7

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou
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 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

S osvědčením: OS 8.15 a OS 8.16

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.15
OS 8.15

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrace

StoPox GH 502

2,5

0,3

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

1,0

Nášlapná vrstva

StoPox 590 EP

2,5

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox DV 100

0,6-0,8

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 8.16
OS 8.16

výrobek

tloušťka suché vrstvy dmin v mm

cca spotřeba pojiva v kg/m2

Penetrace

StoPma GH 500

2,5

0,3

Zásyp pískem

QS 0,6-1,2 mm

1,5

Nášlapná vrstva

StoPma RZ 500
+ StoQuarz AS 300 (1:1,5)

0,6-0,9

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPma DV 500

0,4-0,6

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou

 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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S osvědčením: OS 10

Systém ochrany povrchu StoCretec
OS 10

výrobek

tloušťka suché vrstvy
dmin v mm

Penetrace

StoPox BV 100

cca 0,7
(včetně zapískování)

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

cca 0,8

Adhezní penetrace

StoPur VS 70

cca 0,12

Hydroizolace

StoPur BA 2000

Nášlapná vrstva

StoPox TEP Multitop

cca 1,5

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

cca 4

Krycí nátěr
(volitelně)

StoPox DV 100

cca 0,6

2,0

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou
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hloubka hrubosti
v mm

přídavek tloušťky
vrstvy dz v mm

cca spotřeba pojiva
včetně dz v kg/m2
cca 0,3

0,5

0,85

cca 2,8

 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

S osvědčením: OS 11a.3 a OS 11b.3

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 11a.3
OS 11
skladba a dvojvrstvá

výrobek

tloušťka suché vrstvy
dmin v mm

hloubka hrubosti
v mm

přídavek tloušťky
vrstvy dz v mm

cca spotřeba pojiva
včetně dz v kg/m2

Penetrace

StoPox GH 502*
StoPox GH 530*

cca 0,3

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

cca 0,5

(hwO) plovoucí vrstva
bez zapískování

StoPur EZ 505

1,5

0,5
1,0

0,6
1,0

cca 2,5
cca 3,0

(hwO) nášlapná vrstva
(1:0,2) s QS 0,1-0,5 mm

StoPur EZ 501

3,0
(včetně zapískování)

0,2

0,3

cca 1,9

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox DV 100

cca 0,6-0,8

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 11b.3
OS 11
skladba b jednovrstvá

výrobek

Penetrace

StoPox GH 502*
StoPox GH 530*

cca 0,3

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

cca 0,5

(hwO) plovoucí vrstva
(1:0,4) s QS 0,1-0,5 mm

StoPur EZ 505

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox DV 100

cca 0,6-0,8

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou

tloušťka suché vrstvy
dmin v mm

4,0
(včetně zapískování)

hloubka hrubosti
v mm

0,5
1,0

přídavek tloušťky
vrstvy dz v mm

0,75
1,2

cca spotřeba pojiva
včetně dz v kg/m2

cca 2,5
cca 2,8

 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu

Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních
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S osvědčením: OS 11a.5 a OS 11b.5

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 11a.5
tloušťka suché vrstvy
dmin v mm

hloubka hrubosti
v mm

přídavek tloušťky
vrstvy dz v mm

cca spotřeba pojiva
včetně dz v kg/m2

OS 11
skladba a dvojvrstvá

výrobek

Penetrace

StoPox GH 530

cca 0,4

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

cca 0,5

(hwO) plovoucí vrstva
bez zapískování

StoPox TEP Multitop

1,5

0,5
1,0

0,6
1,0

cca 2,3
cca 2,8

(hwO) nášlapná vrstva
(1:0,2) s QS 0,1-0,5 mm

StoPox TEP Multitop

3,0
(včetně zapískování)

0,2

0,3

cca 1,9

Zásyp pískem

QS 0,6-1,2 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox DV 100
alternativně:
StoPox DV 508

cca 0,8-1,0
cca 0,8-1,0

Systém ochrany povrchu StoCretec OS 11b.5
tloušťka suché vrstvy
dmin v mm

hloubka hrubosti
v mm

přídavek tloušťky
vrstvy dz v mm

cca spotřeba pojiva
včetně dz v kg/m2

OS 11
skladba b jednovrstvá

výrobek

Penetrace

StoPox GH 530

cca 0,3

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

cca 0,5

(hwO) plovoucí vrstva
(1:0,4) s QS 0,1-0,5 mm

StoPox TEP Multitop

Zásyp pískem

QS 0,3-0,8 mm

s přebytkem

Krycí nátěr

StoPox DV 100

cca 0,6-0,8

4,0
(včetně zapískování)

* pro stavební konstrukce na styku se zeminou
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Nutno respektovat všechny předpisy a údaje obsažené v technických listech a osvědčeních

0,5
1,0

0,75
1,2

cca 2,5
cca 2,8

 měření tloušťky vrstvy a údaje
o spotřebě jsou hodnoty zkušebního
ústavu
 zásyp křemičitým pískem viz. návod
k provedení
 v závislosti na prostředí, objektu
a podmínkách zpracování mohou
být pro dodržení požadované
tloušťky vrstvy potřebná vyšší
množství materiálu
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