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Informace o projektu:
Objekt: Supermarket COOP JEDNOTA
v Lednici
Investor: Jednota, spotřební družstvo
v Mikulově
Architekti: Létající inženýři, Brno
GD: Stavební ﬁrma PLUS s.r.o., Hodonín
Realizace: Qualibau, s.r.o., Brno
Fotograﬁe: Jiří Pařízek
Použité řešení Sto:
• kontaktní zateplovací StoTherm Vario
• kreativní drážkovaná fasáda s texturou
StoSignature Linear, realizovaná s omítkou
StoMiral MP, organickým mezinátěrem Sto
Putzgrund a silikonově pryskyřičnou fasádní
barvou StoColor Silco G IQ

Drážkovaná fasáda
StoSignature Linear
na rekonstruovaném
supermarketu COOP v Lednici
Špičková architektura, řemeslo a materiály
charakterizují celý projekt

Extrémně široká nabídka omítek a postupů pro
povrchovou úpravu fasády

Supermarket spotřebního družstva v Lednici prošel v letech 2018-2019
kompletní rekonstrukcí interiéru a exteriéru. Od května 2019, kdy se
uskutečnilo jeho otevření, získala prodejna moderní vzhled s proskleným
vchodem. Jednoduchostí a působivou čistotou upoutá i fasáda, která
využívá všechny přednosti kreativních omítek StoSignature. Drážkovaná
fasáda supermarketu COOP JEDNOTA na Zámeckém náměstí v Lednici je
zateplená kontaktním fasádním zateplovacím systémem StoTherm Vario,
který je oblíbený nejen pro svou kvalitu, ale i díky širokým možnostem
povrchových úprav. Na povrchovou úpravu drážkované fasády
StoSignature Linear byl použit organický mezinátěr Sto-Putzgrund, bílá
minerální modelační omítka StoMiral MP a tónovaná silikonově
pryskyřičná fasádní barva StoColor Silco G IQ.

Díky systému kreativních omítek StoSignature je možné zrealizovat
téměř neomezené množství kreativních povrchů: od standardních přes
jemné nebo hrubé až po grafické či lineární. Právě drážkované fasády,
použité na prodejně v Lednici, jsou jednou z trendových textur.
Lineární drážkované struktury vytvářejí jemný obraz, který přes svůj
nenápadný dekor dává fasádě moderní a nezaměnitelnou podobu.

Spolupráce architektů se zkušenou realizační
firmou se investorovi vyplatila
Investorem rekonstrukce byla Jednota, spotřební družstvo v Mikulově,
do jehož sítě prodejen a supermarketů COOP JEDNOTA patří
i supermarket v Lednici. Autorem návrhu byli architekti z brněnského
ateliéru Létající inženýři pod vedením Ing. arch. Tomáše Havlíčka.
Realizaci fasády zajistila stavební ﬁrma Qualibau, s.r.o. z Brna.
Rekonstrukce prodejny potravin na hlavním náměstí turisticky
atraktivní obce Lednice ukázala, že když se spojí osvícený investor,
kreativní architekti a zruční řemeslníci, může vzniknout dílo, které
dlouhodobě obohatí danou lokalitu. A díky systému kreativních
omítek StoSignature se i na lednickém objektu podařilo vytvořit na
první pohled nenápadnou, ale současně poutavou a originální
povrchovou úpravu.

Způsob realizace drážkované fasády StoSignature
Linear 30 v tomto vydání StoProfi Info
V článku najdete podrobný pracovní postup, popis vhodného nářadí
a přehled vhodných materiálů. V případě dotazů na detailní řešení či zaslání
cenové speciﬁkace nás kontaktujte. Kontakt najdete na poslední stránce.

Vážení obchodní partneři,
jsme si vědomi toho, že v rámci
protipandemických opatření a ve
snaze zabránit šíření Covid-19 se
každý z nás pokouší minimalizovat
množství osobních kontaktů. Přesto
chceme všichni držet krok s dobou
a zůstat informováni. Proto doufáme, že Vám naše noviny StoProﬁ
Info pomohou zorientovat se
v aktuálních fasádnických novinkách
a trendech. Kromě samotných
produktových informací bychom
Vám rádi v tomto čísle představili
náš produktový tým, který připravuje
všechny novinky a technické řešení
pro Českou a Slovenskou republiku
a je srdcem Sto, na které všichni
neustále spoléháme.
Budeme rádi, pokud Vás naše
řešení a návody zaujmou a dáte
nám vědět, co byste rádi viděli
v následujících vydáních. Mnoho
zdraví, sil a stavebních projektů
v roce 2021 Vám přeje tým
společnosti Sto s.r.o.

StoTherm Wood je již více než 20 let
nejoblíbenější volba dřevostavbařů
Dokonale fungující, ekologický a skvěle vyladěný pro potřeby výrobců
dřevostaveb je fasádní zateplovací systém StoTherm Wood, který vyrábí a dodává
koncern Sto. Tento kontaktní zateplovací systém je na trhu již 20 let a mezi
výrobci dřevostaveb je to nejprodávanější zateplovací systém.
StoTherm Wood se výborně hodí k profesionální izolaci
vnějších stěn v dřevěné konstrukci. Srdcem systému jsou
dřevovláknité izolační desky, které výborně izolují a navíc jejich
zbytky lze likvidovat ekologicky jako „stavební a demoliční
dřevo". Kromě své izolační schopnosti a udržitelného způsobu
výroby jsou však oblíbenou volnou dřevostavbařů zejména pro
jednoduchost montáže a velmi lehké formátování, protože na
jejich řezání stačí obyčejná pila na dřevo.
Systém splňuje nejvyšší standardy odolnosti vůči
mikroorganismům, v kombinaci s vrchní omítkou Sto nabízí
fasáda dlouhodobou odolnost proti trhlinám a nárazům.
Systém se realizuje s minerální lepicí a armovací maltou /
podkladní omítkou StoLevell Uni, která má velmi dobré
vlastnosti zpracování, vysokou lepicí schopnost a přídržnost
k podkladu.

V centru zájmu
webu a on-line
magazínu
StoInspires
jsou vždy
inspirativní
objekty a lidé,
kteří je tvořili
Vysoce kvaliﬁkovaní řemeslníci, stejně jako
projektanti a architekti, byli vždy jedním z klíčů
úspěchu Sto. S oběma skupinami svých partnerů
je Sto v kontaktu zejména prostřednictvím svých
obchodně technických poradců, nedílnou součástí
vzájemné komunikace jsou však i ﬁremní časopisy.
Pro vás, zástupce realizačních ﬁrem, vydává Sto své
Stoproﬁ Info, pro architekty a projektanty je určen
magazín o architektuře Ark nebo web a elektronický
bulletin StoInspires.

Znáte řešení
StoCretec
pro podlahové
povrchy
podzemních garáží
a parkovacích
domů?
Parkovací střechy a podzemní garáže
jsou extrémně různorodé svou
velikostí, tvarem a zátěží. Požadavky
na povrchy parkovišť se liší, a proto
je u nich vždy nutné vypracovat
vhodné řešení, které bude odpovídat
estetickým nárokům a potřebám
objektu a jeho provozovatele. I u těchto
staveb se jako realizační firma můžete
spolehnout na Sto a jeho systém
StoCretec.

StoCretec patří již několik desetiletí k hlavním dodavatelům
podlahových povrchů pro parkoviště a podzemní garáže.
V rámci sortimentu StoCretec vám může tým specialistů Sto
nabídnout inovativní řešení pro podlahové desky
z vodostavebního betonu s dokonalou ochranou proti
extrémnímu trvalému zatížení zpětným provlhnutím
a trhlinami. Díky produktům a systémovému přístupu Sto
zvládnete realizovat nebo rekonstruovat vjezdy, rampy či
parkoviště na střechách, které vynikají vysokou odolností proti
nepříznivým povětrnostním vlivům a pneumatikám.
Více o možnostech využití podlahových řešení StoCretec
v podzemních garážích či parkovacích domech získáte od
našeho specialisty Filipa na +420 736 509 133 nebo mailem
na adrese f.kramar@sto.com

Tým produktových
odborníků ve Sto

Pavel Toman

Pavel Brůža

Andrej Valcharciak

Jak už jméno internetových stránek a on-line magazínu
StoInspires napovídá, chceme jeho prostřednictvím
architekty inspirovat a ukazovat jim, jak u nás a ve
světě pracují s materiály a systémy Sto velcí i malí,
věhlasní i méně známí, zkušení či začínající, globálně
i lokálně působící architekti. Díky množství
referenčních objektů, na nichž se úspěšně uplatnily
naše produkty a řešení, máme kde čerpat. V centru
zájmu StoInspires jsou vždy inspirativní objekty
a lidé, kteří je tvořili. Zkuste se ostatně na webu
www.stoinspires.cz
podívat i vy, jaké skvělé
stavby už s produkty Sto u nás i ve světě vznikly.

Všechny výrobky a technické řešení, které uvádíme na trh je prochází týmem produktového
managementu. V jeho čele stojí Pavel Toman, který má na starosti dlouhodobou cestu uvádění
nových výrobků a inovací v naší společnosti.
Díky silnému zázemí naší společnosti není problém v realizaci nových nápadů a myšlenek, ale
zejména v prioritizování požadavků. Lidé, pracující v oblasti produktového řízení neustále
porovnávají a vyvažují zdroje, očekávání, požadavky zákazníků, technické omezení, požadavky
národní legislativy a další atributy.
V České republice spolupracuje s Pavlem Brůžou a na Slovensku s Andrejem Valcharčiakem, kteří
odpovídají za technické řešení pro jednotlivé země. Právě tito technici Vám poradí s detaily
a použitím výrobků v konkrétních případech a podmínkách. Šíře sortimentu produktů Sto je
opravdu veliká a neustále dochází k vývoji nových výrobků a struktur, které si zákazníci přejí. Není
to jen zateplení nebo obklady fasád, jsou to právě kreativní omítky StoSignature, které chystáme
zákazníkům na míru dle jejich vlastních požadavků.
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Kotvení zábradlí
či okenic na fasádě
vám usnadní
StoFix Trawik
ALU-RF
Použití velkoformátových oken či francouzských balkonů je trendem moderní architektury. Jsou
oblíbeným designovým a funkčním elementem a pozitivně ovlivňují jak interiér, tak i exteriér
budovy. Problém však nastává, když je třeba takto projektované okno vybavit zábradlím nebo
okenicemi, protože tyto prvky vyžadují bezpečné zakotvení bez tepelných mostů.

Právě zde přichází na pomoc
závěsný prvek StoFix Trawik
ALU-RF, který je určen právě na
pevné kotvení výše uvedených
skupin výrobků do kontaktního
zateplovacího systému bez
vzniku tepelného mostu.

1

2

3

Jak správně namontovat
StoFix Trawik ALU-RF pomocí
injektážních kotev?
Doporučujeme upevnit montážní prvek StoFix
Trawik ALU-RF ještě před lepením izolačních
desek. Vyplatí se dopředu instalovat i izolace
ostění (u oken zasazených do zdiva). StoFix
Trawik ALU-RF může vyčnívat maximálně
o 80 mm.

Označte a vyvrtejte první otvor.
Do děrovaného zdiva vrtejte bez příklepu.

4

Pro další otvory lze místo podložky použít
vrtací přípravek pro StoFix Trawik. Metoda
je přesně stejná jako u podložky. Namísto
vodících kolíků se používají závitové tyče.

8

Naneste lepicí maltu na lepicí povrch StoFix
Trawik ALU-RF. Celý povrch prvku musí být
nalepen na nosný podklad. Spotřeba na
jeden prvek StoFix Trawik ALU-RF při tloušťce
vrstvy 5 mm: 0,40 kg.

Z podložky vylomte vodicí kolík a zasuňte
jej do vyvrtaného otvoru.

5

Vyvrtané otvory musí být zbaveny prachu.
Čištění pro betonové nebo pevné zdivo:
Foukněte × 4
Vymeťte × 4
Foukněte × 4

6

Odstraňte vodicí kolíky
z podložky, vylomte tři
konektory a vtlačte je
do otvorů v podložce.

7

Umístěte závitové tyče a přesně je vyrovnejte pomocí
podložky. Podložka se přitom nesmí posunout dozadu.
Injekční maltu nechte vytvrdnout. Jakmile je malta vytvrzená,
podložku sejměte a přebytečný materiál odstraňte. V děrovaném
zdivu je nutné použít injektážní kotvy s pouzdrem. Spotřeba
na jeden montážní prvek StoFix Trawik ALU-RF
Zdivo (s pouzdrem): 60 ml; Beton (bez pouzdra): 18 ml

9

StoFix Trawik ALU-RF lze upevnit a zarovnat
s fasádou namísto lepicí malty pomocí
nastavitelných nožek. Rozsah nastavení:
5–15 mm.
Pokud je podklad nerovný nebo otvory při
vrtání překročily původní velikost, musí se
pod montážní prvek vložit U podložky.

Vyvrtejte druhou díru pomocí podložky.
Z podložky vylomte druhý vodicí kolík
a zasuňte jej do otvoru.
Vyvrtejte třetí otvor pomocí podložky.
U děrovaného zdiva musí být otvory vyvrtány
na stejný průměr, jaký má injektážní kotva.

10

Našroubujte a zarovnejte StoFix Trawik
ALU-RF.

11

Upravte izolační desky tak, aby byly bez
spojů. Označte přesnou polohu, aby bylo
možné StoFix Trawik ALU-RF po nanesení
omítkové vrstvy znovu lokalizovat.

Fasády
se vzhledem dřeva
snadno a rychle
Jednoduchý způsob, jak dosáhnout imitaci dřeva
na fasádě s panely StoVeneer Wood

StoProﬁ info

4|5

Flexibilní obkladové panely lze řezat běžným odlamovacím
nožem a na rozdíl od dřevěných nebo plastových panelů
nevyžadují složité konstrukce ani komplikované detaily spojů.

Obkladové pásy můžete použít pro obklady
stěn nebo realizaci fasád
Na fasádě je můžete kombinovat s omítkou, ale dají se použít
i samostatně pro obklad starších nebo nových budov včetně
domů s téměř nulovou spotřebou energie. Snadno se vám
s nimi bude na staveništi pracovat a lepit na armovací stěrky,
například i jako součást kontaktních zateplovacích systémů
StoTherm.
Jejich instalace nevyžaduje žádné nosné konstrukce a myslet
nemusíte ani na řešení složitých detailů spojů. Nakonec stačí
na panely nanést dvojitý nátěr StoAqua Top Satin. Tento nátěr
zvýrazňuje kresbu dřeva a vytváří typický vzhled desky, která
dává fasádě, v závislosti na zvolené barvě, ojedinělý charakter.

Fasáda bez komplikovaného plánování
Rozhodnutí pokrýt fasádu pásy StoVeneer Wood lze přijmout
bez dlouhého plánování, protože systémová struktura
fasádního zateplovacího systému zůstává nezměněna až do
fáze konečné povrchové úpravy. Investor má díky tomu velkou
svobodu při rozhodování o konečné podobě fasády - od
lokálních dřevěných akcentů až po autentický celoplošný
vzhled dřevěného domu.
Snad jednou z nejpřirozenějších lidských vlastností je potřeba
strávit určitý čas v přírodě. Stále větší počet lidí tomu
přizpůsobuje i svůj volný čas. Ať už jde o lehké procházky se
psem v přilehlém lesoparku nebo freeridové lyžování ve
vysokých horách. Tato touha je nyní ještě více, než kdykoliv
předtím, umocněna aktuální pandemickou situací. Motiv
přírody se odráží i v současných architektonických trendech,
a koneční zákazníci rádi žádají použití materiálů se vzhledem
přírodního dřeva i na fasádách budov.
Dosud existovalo jen malé množství možností, jak
dosáhnout vzhled dřeva na fasádě. Toto omezení
zásadně mění fasádní panely StoVeneer Wood od
společnosti Sto.

Už žádné modelační omítky ani dřevěné
obklady
Mezi dosud nejpoužívanější techniky patřila montáž obkladů
ze skutečného dřeva, nebo aplikace různých modelačních
omítek. První možnost je ﬁnančně velmi náročná a zároveň
vyžaduje pravidelnou a ne zrovna levnou údržbu. Na druhé
straně modelační omítky jsou sice ekonomicky přijatelnější
řešení, ale i aplikačně více náročnější, vyžadující "zkušené
ruky".
Jak říká Marián Zbín, marketingový manažer společnosti Sto pro
Českou a Slovenskou republiku:

„Zamysleli jsme se nad tím, jak co
nejvíce usnadnit našim aplikačním
partnerům realizaci fasád
s dřevěným vzhledem, protože ani
jedna z dříve dostupných možností
nebyla ideální. Přišli jsme
s nápadem na fasádní panely
StoVeneer Wood, které se budou
dát jednoduše nalepit a bude je
stačit pouze natřít barvou.
Zjednodušila a zrychlila se tak
nejen samotná práce, ale zároveň
jsme minimalizovali rozdíl mezi
referenčním vzorkem a finálním
ztvárněním na fasádě.“

Jednoduchá aplikace bez dodatečných nákladů
Flexibilní obkladové pásy StoVeneer Wood s velikostí 200x16 cm
jsou vyráběné litím do forem a zpevněné armovací síťovinou.
Jsou dostupné v různých strukturách a dají se tónovat do
velkého počtu barevných odstínů. Jejich vzhled je již od výroby
k nerozeznání od skutečného dřeva. Materiál je zároveň
odolnější a snadněji se o něj stará. Nemusíte přitom vůbec
pracovat s modelační omítkou, stačí obkladové pásy nařezat,
nalepit na podklad a natřít ve zvoleném barevném odstínu.

Vyzkoušejte si práci s obkladovými pásy
StoVeneer Wood
Vyzkoušejte si jak je jednoduché pracovat s fasádními
ﬂexibilními obkladovými pásy StoVeneer Wood. Stačí se
obrátit na svého obchodně-technického poradce ze
společnosti Sto a dohodnout si termín praktického školení.
Vyzkoušíte si práci s nejnovějšími fasádními vychytávkami,
naučíte se jak realizovat nejoblíbenější kreativní povrchy či jak
ušetřit na množství materiálu potřebného na stavbě.

Vyzkoušejte
našeho nového
univerzála pro sokly,
StoLevell SW plus
je lepidlo, stěrka
a omítka v jednom.

Vše v jednom výrobku za dobrou cenu:
k našim dosud ověřeným řešením pro zateplení soklu
nyní přibyl zcela nový materiál StoLevell SW plus,
který v sobě kombinuje lepidlo, stěrku i finální omítku,
a navíc za velmi příznivou cenu.
Nyní ho můžete navíc vyzkoušet zcela zdarma!
Soklová oblast je Achillovou patou každého
kontaktního zateplení
Roky musí odolávat změnám teplot, mrazu a silničářské soli. Jak však
jistě tušíte, největším nepřítelem soklu je voda. Ať už odstřikující od
okapů, tajícího sněhu či pronikající přímo z pokladu. Právě voda, která
po vniknutí do souvrství soklové části zateplovacího systému zamrzne,
časem způsobí jeho rozpad, který se začne projevovat v podobě
odpadávající či v mírnějším případě ﬂekaté omítky. Ze zkušeností víme,
že problém s takto poškozeným soklem se časem vrátí zpět od
investora ke realizační ﬁrmě. Proto se snažíme neustále rozšiřovat naši
nabídku ověřených řešení, které takto způsobené riziko reklamací
minimalizují.

Mít k dispozici materiál „vše v jednom“
bylo hlavní prioritou při vývoji StoLevell SW plus
StoLevell SW plus - tento univerzální materiál pro sokly pro sokly
můžete použít jako lepicí a armovací hmotu a povrchovou úpravu
zároveň, kterou stačí nakonec natřít fasádní barvou. To znamená,
že celou izolaci soklu lze realizovat pouze s jedním výrobkem, což ušetří
nejen cenný čas, ale i značné náklady.

Jeho výhody a vlastnosti vás přesvědčí
Kromě všestrannosti a příznivé ceny nabízí StoLevell SW plus díky
prodloužené době zpracování i dobré aplikační vlastnosti. Při použití
jako povrchové omítky navíc není nutná dodatečná ochrana proti
vlhkosti. Tento minerální jednosložkový výrobek charakterizuje
vodotěsnost do 1,5 baru (v souladu s prohlášením o vlastnostech
týkajících se stavebního výrobku P-1201/633/18 MPA-BS), zásadní
předností je možnost použít ho jako lepící, středně až silnou armovací
stěrku a jako ﬁnální omítku. Při práce oceníte i jeho dobrou přilnavost
na mnoha podkladech včetně bitumenu. Za pozornost stojí i jeho
odolnost: odolný je vůči soli a mrazu (dle EN 13687-1), proti nárazu
koule (dle DIN 18032-3: 1997-04 v příslušné konstrukci) a požáru
(požární klasiﬁkace je A2-s1, d0).

Vyzkoušejte si práci se StoLevell SW plus
Víme, že pro Vás jako profesionály je podstatné si vyzkoušet práci
s novým materiálem na vlastní ruce, stačí zavolat svému obchodnětechnickému poradci a dohodnout si termín praktického školení
v jednom z našich prodejních center.

StoProﬁ info

Vyzkoušet
StoLevell SW plus
na soklu opravdu
stojí za to:
• jeden produkt pro tři různé
aplikace,
• již žádné zbytky nepoužitých
materiálů,
• Izolace soklu bez reklamací
s dlouhodobou životností,
• velmi dobrá cena v porovnání
s jinými řešeními,
• velmi dobré aplikační
vlastnosti pro snadnější
práci díky delší otevřené
době,
• není potřebná dodatečná
ochrana proti vlhkosti,
• pro finální povrchovou
úpravu stačí natřít fasádní
barvou.
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Není to žádná věda aneb
jak na drážkovanou
texturu omítek Sto

Kontakty
Pro více informací
k uvedeným produktům
technickým detailům,
systémovému řešení nebo
cenové speciﬁkaci využijte
následující kontakty:

Region Čechy:

Kreativní omítky StoSignature umožňují vyzdobit povrch
fasád s osvědčenými, a přesto ojedinělými texturami.
Jednou z možností jsou lineární textury, pro které jsou
typické drážky v omítce. Ty posilují účinek měnícího se
světla a jejich řemeslně dokonalá aplikace dává fasádě
nezaměnitelnou tvář.

Luděk Martinek
Vedoucí prodeje Čechy
mob.: +420 736 509 119
e-mail: l.martinek@sto.com

Ing. Martin Kadlc
Obchodně technický poradce

Region Morava:

Tento typ textury lze realizovat na části fasády nebo na celé
fasádě a díky špičkovým materiálům, ověřeným pracovním
postupům a spoluprací se specialisty Sto ho zvládne každá
proškolená ﬁrma.
Na na druhou stranu je pravda, že ta druhá možnost, tedy
„táhnout“ lineární drážkovanou texturu po celé ploše
budovy a současně ji udržet v přesně stanoveném náklonu,
je nelehký úkol a vyžaduje již určitou řemeslnou zručnost
a zkušenost s tímto druhem omítkové textury. Výsledné dílo
však stojí za to!

Petr Štangl
Vedoucí prodej Morava
mob.: +420 736 509 117
e-mail: p.stangl@sto.com

Lineárně texturované
fasády, nebo také
drážky, jsou trendem
dnešní doby a velmi
oblíbenou formou
kreativních úprav
fasád.

Region západní
Slovensko:
Branislav Helcmanovský
Obchodní ředitel Slovensko
mob.: +421 911 650 116
e-mail: b.helcmanovsky@sto.com

Region východní
Slovensko:

Pojďme si společně projít jednotlivé kroky
této techniky:

1

První vrstva tvoří základ pro
uvažovanou omítkovou texturu.
Nerezovým hladítkem naneste
minerální maltu StoLevell Combi
plus, vyhlaďte ji a nechte ztvrdnout.
Potom povrch upravte hladítkem
s houbou (Sto-Schwammgummibelag)
a počkejte, až povrch zaschne.
5

2

Po zaschnutí můžete vyznačit část
povrchu, kde bude textura
realizována. Pro větší plochy musí být
připraven přesně zarovnaný vzor
mřížky. Pouze tak je možné zajistit,
aby byla natažená textura zarovnaná
po celé fasádě.

6

3

Na plochu, která bude okamžitě po
nanesení texturovaná, naneste
hladítkem maltu StoLevell Combi plus.

7

Adrián Kováč
Vedoucí prodeje
východního Slovenska
mob.: +421 902 909 300
e-mail: a.kovac@sto.com
4

Položte zubové hladítko do nebo na
texturu, která již byla vytvořena.
Umístěte vodicí lištu a zkontrolujte,
zda odpovídá zadané mřížce. Pokud
se vše shoduje, můžete pokračovat
v natahování malty.
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Lehkým tlakem potáhněte zubové
hladítko podél vodicí lišty. Udržujte
konstantní úhel tahu asi 30°
k podkladu. Na konci zastavte,
hladítko dejte do svislé polohy
a vytáhněte ho ze zdi.

Po krátkém vyschnutí hotový povrch
drážkované textury dopracujte
v místech švů. Jemné špachtle nebo
nože jsou vhodné pro odstraňování
nepěkných omítkových návalků
a otřepků.

Pomocí štětky naneste hydrofobizační
podkladový nátěr StoPrim Micro,
v tomto případě zředěný v poměru
1:10 s vodou.

Na závěr naneste štětkou StoColor
Silco jako základní nátěr. Potom
povrch přetřete nátěrem StoColor
Silco ve směru, ve kterém byla textura
natažená. V exteriéru naneste
minimálně dvě vrstvy nátěru.
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