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StoTherm In Aevero
Revoluce vnitřního zateplení

Pravděpodobně rekordní izolant
Jedinečná efektivita aerogelu

Co činí aerogel tak jedinečným?
Aerogel působí opticky jako zmrzlý kouř, považuje se za nejlehčí
pevné částice na světě a vykazuje nejnižší tepelnou vodivost ve
srovnání s dosud známými materiály.
Sestává se z 95 % vzduchu, který je vázán pomocí kyseliny
křemičité (kysličník křemičitý), kterou lze opakovaně získávat
z písku.
Aerogel se vyrábí z kyseliny křemičité odebíráním tekutiny, přičemž
její molekulární struktura zůstává zcela intaktní. Takto vzniklý gel se
nákladným postupem za extrémních podmínek vysušuje.
Pevná látka se superlativy
Aerogel sestává z rozvětvených otevřených sítí nejdrobnějších
struktur, ve kterých tvoří póry téměř 95 % objemu. Tyto póry jsou
1000 krát tenčí než vlákno pavučiny. Tato neuvěřitelně vysoká
poréznost činí z aerogelu pevnou látku s nejvyšší tepelnou izolací.

Aerogel

Tím získává aerogel jedinečné materiální vlastnosti:
extrémně nízkou tepelnou vodivost, vysokou pohltivost zvuku
a vysokou propustnost světla. Není náhodou, že aerogely drží více
než 14 rekordů v Guinessově knize – jako nejlepší izolanty nebo
pevné látky s nejnižší hustotou.

Mikroskopický snímek aerogelu

Mikroskopický snímek Sto-Aevero-Innendämmplatte
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Skrz naskrz inovativní
Sto krotí aerogel

Aerogely se dosud používaly úspěšně jako izolační
materiál v kosmonautice a při stavbě letadel.
V jiných odvětvích nenacházel tento materiál skoro
žádné uplatnění. Dosud chyběla technologie, která
by umožnila z tohoto těžko ovladatelného materiálu zhotovit tepelně izolační desky, které by byly
také jednoduše zpracovatelné.

Přenos tepla konvekcí

Firmě Sto se nyní s pomocí velmi nákladného postupu podařilo zkrotit aerogel a využít jeho vynikající vlastnosti pro výrobu vysoce inovativní tepelné
izolace. Sto-Aevero-Innendämmplatte se
součinitelem tepelné vodivosti 0,016 W/(m.K) činí
nový systém vnitřního zateplení StoTherm In Aevero tak jedinečným. Toto lze bez nadsázky označit
za revoluci. Dosud platily systémy vnitřního zateplení za málo efektivní a ne zrovna prostorově
úsporné – tento předsudek nyní StoTherm In Aevero likviduje jednou provždy.

Vzduch
Ve volně se pohybujícím vzduchu se teplo šíří
téměř bez překážek konvekcí (prouděním
částic přenášejících termickou energii).

Princip působení běžných tepelných
izolací
Běžné tepelně izolační látky uzavírají vzduch
v pórech nebo vrstvách vláken. Tím je přenos
tepla podvázán a zvýšena tepelná izolace.
Molekuly vzduchu mohou přesto díky pohybové energii (vzájemné nárazy molekul) stále
ještě určité množství tepla přenášet.
Běžné tepelně izolační látky dosahují takto
součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/(m.K).

Princip působení StoTherm In Aevero
Sto-Aevero-Innendämmplatte sestává
převážně z nejnepatrnějších pórů, které
nejsou o moc větší než v nich uzavřené molekuly vzduchu. Tím je zabráněno přenosu tepla
konvekcí stejně jako vzájemnými nárazy
molekul.
Na rozdíl od běžných tepelně izolačních látek
lze takto docílit více než dvojnásobně lepšího
součinitele tepelné vodivosti.

Konkrétní pokyny a údaje k výrobkům, obsažené v technických listech nebo osvědčeních, nutno bezpodmínečně dodržet
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Tenká tepelná izolace, velké plus pro efektivitu
Optimální využití prostoru se StoTherm In Aevero

Je potřeba použít správný systém
Ztráta vnitřního prostoru při aplikaci systému vnitřního zateplení
závisí většinou na délce izolované stěny a zvoleném systému. Na
délce stěny nelze nic měnit, je ale možné při výběru systému
vnitřního zateplení zohlednit jeho funkční parametry. Při tom platí:
čím lepší tepelná izolace systému, tím tenčí může být tepelná
izolace a tím nedochází k tak významnému zmenšení vnitřního
prostoru.
Grafické znázornění vpravo to zřetelně ukazuje: zateplení se StoTherm In Aevero minimalizuje výrazně prostorové ztráty ve srovnání s konvenčními systémy vnitřního zateplení!

Porovnání tepelné vodivosti různých izolačních desek
Vápenosilikátové desky
Minerální pěnové desky
Pěnový polystyrén EPS
Polyuretanové desky PUR
Sto-Aevero
-Innendämmplatte
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0.02

Součinitel tepelné vodivosti* λ[W/(m.K)]
* Hodnoty nutno chápat jako přibližné a mohou se u jednotlivých
výrobců lišit

Plošná ztráta m2

StoTherm In Aevero zaujme vedle neobvyklé funkčnosti také
vynikající efektivitou využití prostoru. Té je dosaženo díky srdci
celého systému: tepelně izolační desce Sto-Aevero-Innendämmplatte se součinitelem tepelné vodivosti 0,016 W/(m.K). Tato
mimořádně nízká tepelná vodivost umožnila vyvinout systém
vnitřního zateplení, který je mnohonásobně tenčí než běžné systémy vnitřního zateplení. Dokonce lze za určitých okolností rezignovat na přeinstalování vnitřních rozvodů. StoTherm In Aevero
není jen inovativní systém vnitřního zateplení, nýbrž také efektivní
spořič prostoru. Jinými slovy: větší prostorový zisk díky ultratenké
tepelné izolaci.
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Začít tam, kde ostatní končí
StoTherm In Aevero řeší každý případ

V praxi nabízí StoTherm In Aevero vedle prostorového zisku také velké plus v komfortu bydlení
a zisku z pronájmu. To je aspekt, který se vyplatí
sledovat ve velkých městských aglomeracích se
spíše malými byty a vysokým nájemným. Pro investory je zisk vnitřního prostoru velmi důležitý
zvláště v případě, kdy má být objekt pronajat teprve po provedení energetické sanace. Podle polohy objektu představuje každý čtverečný metr
podlahové plochy navíc vyšší prodejní cenu. StoTherm In Aevero tím řeší inovativním způsobem
případy, které v minulosti neměly žádné nebo jen
nedostatečné řešení.
Výhody StoTherm In Aevero
• vysoce výkonný tepelně izolační systém
• nepatrná tloušťka tepelné izolace λ = 0,016 W/(m.K)
• jednoduché zpracování
• za určitých předpokladů není nutné přeinstalování
vnitřních rozvodů
• nepatrná plošná ztráta
Oblasti použití
• tepelná izolace vnitřního líce vnější stěny
• kolmo navazující stavební konstrukce (vnitřní stěny/
stropy)
• okenní ostění

1

10 mm v nice topného tělesa

2

15 mm na okenním ostění

3

40 mm v ploše

Přídavný výnos v závislosti na prodejní ceně a prostorovém zisku
Přídavný výnos v důsledku prostorového zisku v tis. EUR

Tepelná izolace, která se vyplatí
Grafické znázornění vpravo to dokazuje: použitím
StoTherm In Aevero lze v případě prodeje bytu
docílit výrazně vyšší prodejní ceny.
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Prodejní cena za 1 m2 při prostorovém zisku:
10 m2
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Optimální tloušťka desky pro každou oblast použití

Jsou k dispozici tloušťky desek od 10 do 40 mm.
Takto lze bez problémů izolovat i niky topných
těles a okenní ostění.
Bezpečně se systémem
Jednotlivé komponenty StoTherm In Aevero jsou
vzájemně optimálně sladěny a zaručují nejvyšší
bezpečnost systému – také s ohledem na detaily
napojení. Nákladná a na chyby při provádění náchylná parotěsná zábrana není potřebná. Tím se
také významně snižuje riziko chyb při provádění.
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Optimální využití prostoru | 5

Kde kolečka do sebe zapadají
StoTherm In Aevero – systémové vnitřní zateplení

1 Funkční vrstva a lepení: StoLevell In Aevero
Kapilárně aktivní, difúzně otevřená, s excelentními
sorpčními vlastnostmi, vysoká lepivost. Funkční a lepící
vrstva v jednom.

Přehled StoTherm In Aevero
Použití

• tepelná izolace vnitřního líce vnější stěny
• kolmo navazující stavební konstrukce/stropy

Vlastnosti

3 Armovací stěrka: StoLevell In Aevero
Kapilárně aktivní, difúzně otevřená, perfektně zpracovatelná
s vysokou bezpečností.

•
•
•
•
•

Vzhled

4 Výztužná tkanina: Sto-Glasfasergewebe F
Alkalivzdorná výztužná tkanina s vysokou pevností ve
střihu a rázu.

• silikátové podkladní a finální povrchové úpravy
• vápnem pojené podkladní a finální povrchové úpravy
• bohatá paleta povrchových úprav

Zpracování

Důležité: těsnost napojení pro zabránění kondenzace v důsledku
konvekce, popř. zadního proudění
• přířezy desek Cutter-nožem
• celoplošné přilepení bez dutin
• desky lepit na vazbu
• výztužnou tkaninu uložit v horní třetině armovací stěrky

2 Tepelná izolace: Sto-Aevero-Innendämmplatte
Vysoce efektivní tepelná izolace na bázi aerogelu. Inovativní
molekulově izolační technologie minimalizující přenos tepla
a vykazující nízký součinitel tepelné vodivosti 0,016 W/(m.K).

5 Penetrace: StoPrep Sil
Podkladní nátěr na silikátové bázi bez konzervačních
prostředků, s osvědčením nízké úrovně škodlivin.
6 Finální povrchová úprava
Difúzně otevřená, minerální (silikátová nebo vápnem pojená) podkladní a finální povrchová úprava. Bohatá paleta
struktur a barevných odstínů. Po přestěrkování podkladu se
StoLevell In Clima je možná aplikace nejjemnějších finálních
povrchových úprav.

difúzně otevřený (paropropustný )
parozábrana není potřeba
vysoká tepelná ochrana při malé tloušťce tepelné izolace
jednoduché zpracování
subtilní konstrukce

Se StoTherm In Aevero nabízí firma Sto systém vnitřního zateplení s ideálně sladěnými systémovými komponenty. Funkčnost,
životnost a bezpečnost jsou tímto zaručeny. Ostatně: také ustanovení normy EnEV 2009 mohou (v závislosti na podkladní
konstrukci) být dosaženy již od tloušťky tepelné izolace 20 cm.
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Revoluční vnitřní zateplení
Se systémovými komponenty StoTherm In Aevero

Lepící a armovací stěrka StoLevell In Aevero
Speciálně pro systém vnitřního zateplení vyvinutá lepící a armovací stěrka StoLevell In Aevero plní v systému hned tři funkce:

Nejdůležitější komponenty systému
Sto- AeveroInnendämmplatte

•
•
•
•
•
•
•

StoLevell In Aevero

• vyvinutá a nastavená na požadavky systému StoTherm
In Aevero
• difúzně otevřená
• pro všechny minerální podklady (kromě sádry)
• jako funkční vrstva, lepící a armovací stěrka
• čerpatelná
• snadné zpracování a dobrá tvarová stálost

• lepící malta s perfektními lepícími vlastnostmi
• armovací stěrka s vynikající bezpečností zpracování
• funkční vrstva s prvotřídními sorpčními vlastnostmi
Jako funkční vrstva absorbuje vlhkost, která proniká do difúzně
otevřeného systému StoTherm In Aevero. Tato vlhkost je cíleně
vedena do lepící vrstvy s velkým objemovým potenciálem
a tam „uskladněna“, až do doby, kdy může být
v důsledku snížení vlhkosti prostoru znovu odpařována.
Zvláštní vyrovnávací a sorpční funkce je zaručena především za
prvé díky mimořádným vlastnostem StoLevell In Aevero (viz.
diagram) a za druhé díky optimálně nastavené tloušťce lepící
malty v závislosti na tloušťce tepelné izolace.

Všechny výrobky systému od jednoho výrobce
Všechny kompletační výrobky Hightech-systému vnitřního zateplení
StoTherm In Aevero jako např. výztužné rohy a speciální nářadí lze
obdržet u firmy Sto

Sorpční vlastnost StoLevell In Aevero

Předpoklady pro dobrou funkčnost vnitřního zateplení
Níže uvedené body platí pro všechny objekty, vyžadují ale za určitých
okolností ještě další opatření.

2.5

•
•
•
•
•
•
•

2.0
Příjem a výdej vodní páry (M.-%)

objemová hmotnost: ≥ 150 kg/m3
parotěsná zábrana není potřebná
difúzně otevřená ( μ = 10)
součinitel tepelné vodivosti λ = 0,016 W/(m.K)
tloušťky: 10,15,20,30,40 mm
rozměr: 580 x 390 mm
dobrá zpracovatelnost

1.5
1.0
0.5

konstrukční a statickou vhodnost objektu
odstranění vad před provedením vnitřního zateplení
rovný a nosný podklad
dostatečnou ochranu fasády před náporovým deštěm
projekční zohlednění případně existujících tepelných mostů
správné dimenzování lepící vrstvy
celoplošné přilepení tepelné izolace
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Relativní vzdušná vlhkost při 23 °C v %
StoLevell In
Aevero

sorpční speciální
jílová omítka

sorpční speciální
vápenná omítka

StoLevell In Aevero může na 1 kg své hmotnosti při reálně existujících vlhkostních podmínkách 90 % relativní vzdušné vlhkosti
přijmout a „uskladnit“ 20 g vzdušné vlhkosti z prostředí ve formě
vody a v relativně krátké době je znovu uvolnit. To je cca
2 krát více než absorbovaly běžné jílové omítky a cca 4 krát více
než absorbovaly běžné vápenné omítky.
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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.

+421 244 648 142
+421 244 648 143

Fax

+421 244 453 075

www.sto.sk

Prodejní centrum
Sto, s. r. o.
Výškovická 38/3052
+420 595 782 209

Fax

+420 595 782 266

Mobil +420 736 509 147/115

Showroom
Sto, s. r. o.
Olomoucká 1190/77
627 00 Brno
Tel.

+420 225 996 311
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