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Podlahové systémy
Sto Cretec

Vezměte to od podlahy.
Podlahové systémy Sto Cretec

Donedávna byly polymerní podlahy
využívány převážně v průmyslové oblasti
– ve skladech, provozovnách, výrobních
provozech apod. V komerčních prostorách,
kancelářích, ordinacích, restauracích,
prodejnách, školách, hotelech nebo bytech
se lité podlahy z pryskyřic objevovaly pouze
výjimečně. V posledních letech díky svým
vynikajícím konstrukčním vlastnostem, ale
také díky vysoké estetické hodnotě dokázaly
proniknout i do těchto oblastí. Epoxidové
a polyuretanové pryskyřice tak otevírají
v podlahových krytinách nové cesty pro tvůrčí
nápady a téměř neomezenou kreativitu.
Vzhledem k výborným užitným vlastnostem nalezly
epoxidové a polyuretanové pryskyřice využití všude
tam, kde svými vlastnostmi výrazně převyšují
materiály „klasické“, jako je dřevo, sklo, kámen,
keramika nebo beton. Mezi výhody pryskyřic patří
výborný vzhled, vysoká mechanická odolnost,
minimální nasákavost, nadprůměrná odolnost vůči
chemikáliím a v neposlední řadě snadné čištění
a údržba. Podlahy jsou vysoce dekorativní, a to
díky široké paletě dostupných odstínů, kterou lze
dále doplnit barevnými chipsy a písky. Všech těchto
předností produktová řada Cretec ﬁrmy Sto AG
plně využívá.
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Na každou podlahu jsou kladeny jiné nároky.
Chcete-li, aby povrch podlahy odpovídal přesně
vašim potřebám, zvažte následující body:
Typ prostředí, kde bude podlaha plnit svou
funkci
Např. hotely, nemocnice, butiky, salony, prodejny,
kavárny, administrativní prostory, autosalony,
školicí centra, sklady, výrobní haly, opravny,
prostředí ohrožené antistatickými výboji, chemické
provozy, parkovací plochy.
Mechanické nároky
Mohou začínat u lehkého zatížení povrchu
chůzí nebo nákupními vozíky (např. v nákupních
centrech), přes vyšší zátěž lehčími motorovými
vozidly (manipulační vozíky ve skladech, osobní
automobily v garážích), až po nejvyšší zatížení
nákladními automobily ve skladech a velkých
průmyslových halách.
Chemická odolnost
Může být požadována na různé úrovni –
od odolnosti vůči čisticím přípravkům, přes odolnost
proti úkapům ropných produktů, agresivních
chemikálií (kyselin, louhů a rozpouštědel)
v chemických provozech, až po vysoké nároky
v záchytných či havarijních nádržích.
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Reprezentativní podlahy
Hotely, butiky, kavárny, administrativní budovy, autosalony

Pusťte uzdu své fantazii a ukončete diktát
šedé barvy! Firma Sto nabízí širokou škálu
barev, a proto každá podlaha může být
originálem s jedinečným a neopakovatelným
designem.
StoPur BB100
Ideální materiál, pokud od své podlahy požadujete
mimořádný vzhled a schopnost tlumit kročejový
efekt. Hladká, bezespárá podlaha v jednotném,
citlivě vybraném odstínu dodá prostoru dojem
luxusu a podtrhne jeho celkový styl. Materiál nabízí
široké pole pro kreativitu kombinací barev v ploše
bez omezení, „doslova malování na podlahu“.
Výhody
• velmi atraktivní vzhled
• prostor pro čistý styl nebo kreativitu
• snadná údržba
• široká paleta barev, kombinace barev v ploše bez
omezení
• bezespárá
• pružná, měkká pro chůzi, tlumí kročejový efekt
Systémové materiály:
StoPur BB100, StoPur WV
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Vodouředitelné systémy
jejich předností je rychlost a snadnost aplikace,
možnost tónování i do velmi nestandardních
odstínů v malém množství, obnovitelnost, použití
jako tenký nátěr nebo stěrka, ředitelnost vodou
zaručuje nulovou zátěž životního prostředí.
Výhody
• snadná a rychlá aplikace
• možnost tónovat do velmi nestandardních
odstínů i v malém množství
• ředí se vodou
• lze aplikovat i na vlhké podklady
Systémové materiály:
StoPox WL, StoPox WB
Údržba povrchů
Podle intenzity užívání podlah a nároků na jejich
vzhled doporučujeme zvážit použití ochranných
emulzí StoDivers P. Tyto emulze výrazně snižují
ulpívání nečistot na povrchu a zároveň usnadňují
čištění podlah při jejich pravidelné údržbě. Podle
nároků na vzhled podlahy doporučujeme průběžně
doplňovat běžné čištění hloubkovým vyčištěním
pomocí StoDivers GR a StoDivers UR. Hloubkové
čištění povrchu jednou nebo dvakrát do roka
společně s obnovením ochranné emulze StoDivers
P zajistí, že podlaha bude vypadat i po letech
používání jako nová.
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Veřejné prostory
Nemocnice, školící centra, vstupní haly, prodejny, šatny

Vysoká odolnost, snadná údržba
a v neposlední řadě i oku lahodící vzhled – to
vše mluví pro podlahové systémy Sto vhodné
do komerčních a jiných často používaných
prostor.
StoQuarz, StoChips
Systémy vhodné pro místa, kde dochází k vysoké
zátěži a zároveň je kladen požadavek na neotřelý
design podlahy. Barevný odstín pryskyřice je
doplněn vsypem barevných chipsů nebo barevným
pískem, přičemž optické rozbití plochy vsypem
snižuje nároky na čištění podlahy. Vhodnou
kombinací velikosti a barevnosti vsypu se lze
přiblížit vzhledu jiných materiálů (např. kamene)
nebo navázat na starší podlahovou krytinu.
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Výhody
• méně náročné na údržbu a čištění
• možnost přiblížit se vzhledu tradičních materiálů
• odolnost proti vyšší zátěži
Systémové materiály:
StoPox BB/OS, StoPox EP Dicksiegel, StoChips,
StoColorQuarz

Veřejné prostory | Podlahové systémy Sto Cretec | 7

Zátěžové podlahy
Sklady, výrobní haly, opravny, dílny

Současné průmyslové a logistické haly
kladou vysoké nároky na podlahy, kterými
jsou vybaveny. Tyto podlahy musí odpovídat
náročným podmínkám provozu. Je tedy
nutné, aby vyhovovaly požadavkům
pro umístění výrobních linek, odolávaly
extrémním hodnotám zatížení, a zároveň
splňovaly podmínky rovinatosti systémových
skladových hal.
Nejdůležitějšími dvěma předpoklady pro správnou
funkci podlahy v extrémní zátěži je bezchybné
přilnutí k podkladu a vysoká odolnost. Materiály
Sto obě tyto vlastnosti splňují díky speciálním
penetracím, které zajistí zpevnění podkladu,
jeho sjednocení a vyrovnání. Proto jsou ideální
i na problematické podklady (vlhké či olejem
a jinými nečistotami kontaminované povrchy)
nebo při aplikaci nových podlah na staré
epoxidové vrstvy.
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Výhody
• vysoká mechanická odolnost
• snadná údržba
• paleta barev podle vzorníku Sto - Lackprogramm
• bezesparost
• dlouhá životnost
• ﬁnanční nenáročnost
Systémové materiály:
StoPox IHS/BV, StoPox 452 EP, StoPox HVP-O,
StoPox WG100
StoPox BB/OS, StoPox KU 601, StoPur IB 501
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Antistatické prostředí
Výroba, montáž a servis elektroniky, automobilový průmysl,
výpočetní centra, výbušná prostředí

Antistatikou se nezabývají pouze
elektrotechnici. V posledních desetiletích jsou
principy a zákonitosti elektrostatického pole
využívány nebo naopak potlačovány v celé
řadě oborů a činností. Nepříznivé působení
se vyskytuje všude tam, kde dochází k tření,
oddělování, řezání, přesypávání či rolování
materiálů. Zkrátka tam, kde elektrický výboj
může ohrozit zdraví lidí nebo způsobit výbuch
hořlavých par či plynů. Jedná se o čerpací
stanice PHM, letiště, textilní a papírenský
průmysl, výrobu a zpracování plastů,
lakovny, sušárny, doly, fotograﬁcký průmysl,
farmaceutický průmysl, operační sály, zubní
ordinace a balírny výrobků.
Vodivé podlahy se používají v místech, kde je
potřeba chránit elektronicky citlivé součástky
před elektrostatickým výbojem – při výrobě nebo
servisu elektroniky, ve výpočetních centrech
apod. Druhým typem využití vodivých podlah
jsou prostory, ve kterých je nutné zabránit
možné explozi způsobené výbojem. K dosažení
jednotného odporu podlahy v celé ploše se musí
dbát na rovnoměrnou tloušťku podlahové vrstvy.
Na rovný povrch se pokládá vodivá vrstva schopná
odvádět elektrostatický náboj z plochy. Systémy
obsahují velké množství uhlíkových vláken, které
mají dostatečnou vodivost k tomu, aby splnily
požadavky na ochranu proti explozi. Nemusí však
splňovat speciﬁcké požadavky na rovnoměrnost
svodu vzniklého náboje (např. při výrobě
mikročipů). Pro řešení těchto speciﬁckých
požadavků je možné krycí vrstvu dodatečně
opatřit sjednocující vrstvou, která homogenizuje
vodivost celého systému.
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Výhody
• odvádí statický náboj z povrchů, a také z osob
• svodový odpor lze přizpůsobit požadovanému
rozsahu
• vysoce odolné, snadno čistitelné a udržovatelné
Systémové materiály:
StoPox KU611, StoPox KU612, StoPox KU 613,
StoPur IB 511, StoPur IB 512
StoPox WL 210, StoPur KV
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Chemický průmysl
Chemické provozy, lakovny, sklady chemikálií, havarijní jímky,
laboratoře

Existují oblasti průmyslu, kde na podlahy
nepůsobí pouze větší či menší mechanická
zátěž, ale také nejrůznější kyseliny, oleje
a rozpouštědla. Vzhledem k tomu, že
každá chemikálie působí jiným způsobem
a vyznačuje se odlišným stupněm agresivity,
je vytvoření skutečně odolné podlahové
krytiny pro chemický průmysl opravdovým
uměním. Firma Sto díky desítkám let
zkušeností toto umění bezezbytku ovládá,
a proto je schopná nabídnout podlahové
materiály pro široké spektrum použití, které
zároveň splňují ty nejvyšší nároky.
Všechny podlahy z epoxidových a polyuretanových
materiálů jsou odolné vůči chemikáliím, kterým
bývají běžně vystaveny (např. úklidovým
prostředkům). Už ve své základní variantě jsou
vysoce rezistentní proti olejům, saponátům,
rozpouštědlům a dalším chemikáliím. Díky téměř
nulové poréznosti povrchu se navíc velmi dobře
čistí a udržují. Požadavky na ještě vyšší chemickou
odolnost podlahy v chemických provozech,
skladech, havarijních jímkách apod. je možné
řešit speciálními materiály, které svými vlastnostmi
takto vysokým nárokům odpovídají. Výsledný
povrch je pak schopný odolávat vysoce agresivním
chemikáliím, jako jsou koncentrované kyseliny,
hydroxidy, rozpouštědla atd. Při navrhování
takové podlahy je třeba vzít v úvahu nejen typ
a koncentraci konkrétních chemikálií, ale také
dobu, po jakou budou na podlahu působit.
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Výhody
• vysoká chemická odolnost i vůči koncentrovaným
chemikáliím = bezpečnost
• bezešvost, neporéznost, těsnost
• snadné čištění a dekontaminace
• možnost kombinace s antistatickými vlastnostmi
Systémové materiály:
StoPox KU 601, StoPox WHG Deck 100, StoPox
WHG Deck 110

Chemický průmysl | Podlahové systémy Sto Cretec | 13

Parkovací plochy
Velkokapacitní garáže, parkování v obchodních centrech,
privátní garáže, automyčky

S podlahami pro garáže a autoprovozy je
to stejné jako s automobily: jejich kvality se
obvykle poznají až po určitém počtu najetých
kilometrů. Avšak na rozdíl od automobilů
toho podlahy musí vydržet nesčetněkrát více.
Speciální podlahové systémy pro parkovací
plochy společnosti Sto jsou charakteristické
vysokou životností, mimořádně dobrým
poměrem cena/výkon a v neposlední řadě
také širokou škálou barevných odstínů, které
řidičům usnadňují orientaci.
Výborná mechanická odolnost epoxidových
a polyuretanových pryskyřic se v posledních letech
hojně využívá v pojezdových vrstvách podzemních
garáží v obchodních a zábavních centrech.
Výsledný povrch zamezuje pronikání vody, solí,
olejů a dalších nečistot do podkladového betonu,
čímž podstatně zvyšuje jeho odolnost a životnost.
Kombinací různých materiálů na ploše garáží lze
dospět k ideálnímu poměru cena/výkon celého
systému. Odlišné zátěži jsou totiž vystaveny různé
části garáží – výjezdové rampy, pojezdové plochy
a parkovací stání. Vzniklá vrstva je nenasákavá,
bezešvá a jednotlivé její části je možné barevně
odlišit (nejčastěji pojezdové plochy/ parkovací
stání/dopravní značení). Navrhnout lze samozřejmě
i systémy, které jsou svou odolností, a tím pádem
i cenou, přizpůsobeny nižším nárokům garáží
u rodinných domů a občanské zástavby.
Výhody
• vysoká odolnost otěru
• protiskluznost
• možnost optimalizovat skladbu odolnost/cena
• těsnost, odolnost vůči olejům, posypovým solím
Systémové materiály:
StoPox EZ 501, StoPox EZ 505, StoPox BB OS,
StoPox WL 100
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Barevné odstíny

Řada 8000 - HNĚDÁ

RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6031
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034

Řada 9000
ČERNOBÍLÁ

RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 4002
RAL 4009
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024

Řada 6000 - ZELENÁ

Řada 3000 - ČERVENÁ
Řada
4000

RAL 7002
RAL 7003
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7031
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7039
RAL 7043
RAL 1003
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1024
RAL 1032
RAL 1034
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2010
RAL 2012

Řada 5000 - MODRÁ

Řada 7000 - ŠEDÁ
Řada 2000
- ORANŽOVÁ

RAL 7000.......... skálově šedá
RAL 7001.......... stříbřitě šedá
RAL 7004.......... signální šedá
RAL 7023.......... betonově šedá
RAL 7030.......... kamenná šedá
RAL 7032.......... pískově šedá
RAL 7035.......... světle šedá
RAL 7036.......... platinová šedá
RAL 7037.......... temně šedá
RAL 7038.......... achátově šedá
RAL 7040.......... okenní šedá
RAL 7042.......... dopravní šedá
RAL 7044.......... hedvábná šedá
RAL 7045.......... televizní šedá 1
RAL 7046.......... televizní šedá 2
RAL 7047.......... televizní šedá 3
RAL 1000.......... zeleno-béžová
RAL 1001.......... béžová
RAL 1002.......... pískově žlutá
RAL 1013.......... perlově bílá
RAL 1014.......... slonová kost
RAL 1015.......... světlá slonovina
RAL 6019.......... bílo-zelená
RAL 6027.......... světle zelená
RAL 9002.......... šedo-bílá
RAL 9010.......... čistá bílá

Sto barevné tóny: NESTANDARDNÍ

Řada 1000 - ŽLUTÁ

Sto barevné tóny: STANDARDNÍ

RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8027
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9011
RAL 9017

Použité barevné odstíny slouží pouze pro orientaci. Při výběru konkrétního odstínu se řiďte vzorníkem Sto.
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Hlavní sídla firmy
Sto s.r.o.
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel. +420 225 996 311
Fax +420 225 996 388
www.sto.cz
Sto s.r.o.
Pribylinská 2
831 04 Bratislava
Tel. 02/4464 8142
02/4464 8143
Fax 02/4445 3075
www.sto.sk

Prodejní centra
Sto s.r.o.
Hněvkovského 65 a
617 00 Brno
Tel. +420 543 251 777
Fax +420 543 251 778
Mobil +420 736 509 118/149
Sto s.r.o.
Výškovická 38/3052
700 30 Ostrava
Tel. +420 595 782 209
Fax +420 595 782 266
Mobil +420 736 509 147/115

