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Fasáda
Zateplovací systémy StoTherm
StoTherm Classic
Lepící hmota

Sto-Baukleber
StoLevell Uni
Sto-Dispersionskleber

Tepelný izolant

EPS 70F
EPS 100F
EPS Greywall
MW
MW-L

Armovací hmota

StoArmat Classic

Armovací síťovina

Sto-Glasfasergewebe F
Sto-Glasfasergewebe
Sto-Panzergewebe
Sto-Abschirmgewebe AES

Fasádní omítka

Stolit K/R/MP
Stolit Milano
Stolit Effect
Stolit QS K/R/MP
StoNivellit
Sto-Superlit
StoSilco K/R/MP
StoLotusan K/MP
StoSilco QS K/R/MP
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1. 2.

3. 4. 3.

5.

1. lepící hmota
2. tepelný izolant
3. armovací hmota
4. armovací síťovina
5. fasádní omítka (povrchová úprava)

Fasáda
Zateplovací systémy StoTherm
StoTherm Vario
Lepící hmota

StoLevell Uni
Sto-Baukleber
Sto-Dispersionskleber
StoLevell Duo plus

Tepelný izolant

EPS 70F
EPS 100F
EPS Greywall

Armovací hmota

StoLevell Uni
StoLevell Duo plus

Armovací síťovina

sto-Glasfasergewebe
Sto-Glasfasergewebe F
Sto-Panzergewebe
Sto-Abschirmgewebe AES

Mezinátěr

Sto-Putzgrund
Sto-Putzgrund QS
StoPrep Miral

Fasádní omítka

Stolit K/R/MP
Stolit Milano
Stolit Effect
Stolit QS K/R/MP
StoNivellit
Sto-Superlit
Sto-Ispolit K
StoSilco K/R/MP
Sto-Silkolit K
StoSilco QS K/R/MP
StoLotusan K/MP
StoSil K/R/MP
StoMiral K/R/MP
StoMiral Nivell F/G
Sto-Strukturputz K/R
StoMiral Edelkratzputz

Fasádní barva

StoColor Jumbosil
StoColor Silco

1. 2.

3. 4.

5.

6.

1. lepící hmota
2. tepelný izolant
3. kotvení
4. armovací hmota se síťovinou
5. mezinátěr
6. fasádní omítka (povrchová úprava)
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Fasáda
Zateplovací systémy StoTherm
StoTherm Mineral
Lepící hmota

StoLevell Duo plus
StoLevell Duo
Sto-Baukleber

Tepelný izolant

MW
MW-L

Armovací hmota

StoLevell Duo plus
StoLevell Duo

Armovací síťovina

Sto-Glasfasergewebe
Sto-Glasfasergewebe F
Sto-Panzergewebe
Sto-Abschirmgewebe AES

Mezinátěr

Sto-Putzgrund
Sto-Putzgrund QS
StoPrep Miral

Fasádní omítka

Stolit K/R/MP
Stolit Milano
Stolit Effect
Stolit QS K/R/MP
Sto-Ispolit K
StoSilco K/R/MP
Sto-Silkolit K
StoSilco QS K/R/MP
StoLotusan K/MP
StoSil K/R/MP
StoMiral K/R/MP
StoMiral Nivell F/G
Sto-Strukturputz K/R
StoMiral Edelkratzputz

Fasádní barva

StoColor Jumbosil
StoColor Silco
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1. 2. 3.

4.

5.

6.

1. lepící hmota
2. tepelný izolant
3. kotvení
4. armovací hmota se síťovinou
5. mezinátěr
6. fasádní omítka (povrchová úprava)

Strop
Zateplovací systémy StoTherm
StoTherm KD
Lepící hmota

Sto-Baukleber

Tepelný izolant

MW-L

Podkladní nátěr

StoColor Basic

Vrchní vrstva

StoLook Decor
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Fasáda
Podkladní nátěry
Stoplex W
Univerzální siloxany zušlechtěný podkladní
nátěr na akrylátové bázi
Použití: vnější prostředí, organické i minerální
podklady
Vlastnosti: dobrá schopnost průniku do podkladu,
zpevňující povrch, zprostředkující přilnavost, regulující
nasákavost vodoodpudivý účinek

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,10 - 0,40 l

zpracování
odstín

žlutě pigmentovaný

00861-001
00861-002

Stoplex W
Stoplex W

ředění

vodou

Univerzální podkladní nátěr na akrylátové bázi,
bez rozpouštědel, změkčovadel a emisí
Použití: vnější i vnitřní prostředí, organické
i minerální podklady
Vlastnosti: certifikát TÜV, bez látek způsobujících
foggingový efekt, zpevňující povrch, dobrá schopnost
průniku do podkladu, zprostředkující přilnavost,
regulující nasákavost

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,10 - 0,40 l

StoPrim Micro

StoPrim Plex

Koncentrovaný podkladní nátěr s hloubkovým
účinkem na bázi silikonové mikroemulze
Použití: vnější prostředí, minerální podklady
Vlastnosti: zpevňující povrch, hloubkový průnik
do podkladu, zprostředkující přilnavost, vysoký
hydrofóbní účinek, regulující nasákavost

StoPrim Silikat
Podkladní nátěr na silikátové bázi
Použití: vnější a vnitřní prostředí, minerální podklady
Vlastnosti: silný zpevňující účinek, regulující
nasákavost, zprostředkující přilnavost
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10 l kanystr
20 l kanystr

zpracování
odstín

bezbarvý (transparentní)

00518-009
00518-001
00518-002

StoPrim Plex
StoPrim Plex
StoPrim Plex

ředění

vodou (1:10 jako podkladní
nátěr, 1:4 jako hydrofobizace)

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,02 - 0,10 l (koncentrát)

5 l kanystr
10 l kanystr
20 l kanystr

zpracování
odstín

bezbarvý (transparentní)

00810-004

StoPrim Micro

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,15 - 0,60 l

2 l kanystr

zpracování
odstín

bezbarvý (transparentní)

00870-006

StoPrim Silikat

10 l kanystr

StoPrim Grundex
Podkladní nátěr s hloubkovým účinkem na bázi
polymerních pryskyřic
Použití: vnější prostředí, minerální podklady
Vlastnosti: silný zpevňující účinek, hluboký průnik
do podkladu, zprostředkující přilnavost, mírně
hydrofobně nastavený

Sto-HydroGrund
Podkladní nátěr na akrylátové bázi - hydrosol
(vodní suspenze)
Použití: vnější prostředí, organické i minerální
podklady určený jako podkladní nátěr pod fasádní
barvu StoColor Lotusan®
Vlastnosti: zpevňující povrch, mírně hydrofobně
nastavený

StoPrim Isol
Izolační/separační plněný podkladní nátěr
na akrylátové bázi
Použití: vnější i vnitřní prostředí
Vlastnosti: zprostředkující přilnavost, regulující
nasákavost, bez zápachu; určený na izolování skvrn
od nikotinu, sazí a vody na OSB a dřevotřískových
deskách, zabraňuje průniku ligninu ze dřeva; zvlášť
vhodný pro následné povrchové úpravy nátěrem

StoPrim LP
Izolační/separační podkladní nátěr
na akrylátové bázi
Použití: vnější prostředí
Vlastnosti: zprostředkující přilnavost, regulující
nasákavost, bez zápachu; určený na izolování skvrn
od nikotinu, sazí a vody na OSB a dřevotřískových
deskách, zabraňuje průniku ligninu ze dřeva; zvlášť
vhodný pro následné povrchové úpravy nátěrem

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,20 - 0,60 l

zpracování
odstín

bezbarvý (transparentní)

00856-012
00856-013

StoPrim Grundex 10 l plech.kan.
StoPrim Grundex 20 l plech.kan.

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,10 - 0,40 l

zpracování
odstín

bezbarvý (transparentní)

03215-001

Sto-Hydrogrund

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,10 - 0,40 l

10 l kanystr

zpracování
odstín

bílý

01304-006

StoPrim Isol

5 l vědro

01304-005

StoPrim Isol

15 l vědro

ředění

ředidlem StoFluid AF

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,13 - 0,15 l

zpracování
odstín

bílý

00855-003

StoPrim Isol 12,5 l plech.vědro
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Fasáda
Podkladní nátěry
StoPrim Activ
Dvousložkový podkladní nátěr na bázi
epoxidových pryskyřic
Použití: vnější i vnitřní prostředí
Vlastnosti: antikorozní nátěr, zprostředkující
prilnavost, vhodný desky a pro nesavé podklady

StoPrim Protect AF
Ochranný podkladní nátěr na dřevo
na akrylátové bázi
Použití: vnější prostředí; nové i zvětralé staticky
nenamáhané dřevo
Vlastnosti: chráni proti zmodrání, hnilobě a hmyzu

StoPrim Fungal
speciální dezinfekční roztok pro plochy
napadnuté řasami a/anebo plísněmi
Použití: vnější prostředí; preventivní i eliminující
účinek
Vlastnosti: vysoký stupeň účinnosti proti řasám
a plísním

StoSilco HC
Impregnační hydrofobizační krém
na silan-siloxanové bázi
Použití: vnější prostředí; pro fasády z přírodního
kamene, cihel a klinkerových pásků
Vlastnosti: vysoký hydrofobizační účinek, vysoký
průnik do hloubky, vysoký obsah účinných látek;
nestékající
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ředění

ředidlem StoFluid AF

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,08 - 0,30 kg (A+B)

zpracování
odstín

bílý

00568/013
00568/012

StoPrim Activ
StoPrim Activ

ředění

ředidlem StoFluid AF

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,16 - 0,20 l

5 l komb. bal.
1 l komb. bal.

zpracování
odstín

bezbarvý

08408-001

StoPrim Protect
10 l plechovka
AF

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,10 - 0,30 l

zpracování
odstín

bezbarvý

00889-001

StoPrim Fungal

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,20 kg

10 l

zpracování
odstín

bílý (po uschnutí transparentní)

00515-001

StoSilco HC

25 kg vědro

StoFlexyl
Organická disperzní hmota, zředěná na základní
nátěr
Použití: vnější prostředí; jako základní nátěr před
utěsněním proti vlhkosti v soklové a podzemní časti
objektu
Vlastnosti: univerzální, dobrá přilnavost k asfaltu
Poznámka: míchá se s cementem CEM I 32,5
v hm.poměru 1:1 a následně se ředí přidáním 10%
vody

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,50 kg (nátěr)

zpracování
odstín

šedý

00780-001

StoFlexyl

ředění

-

StoFluid AF

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

-

Ředidlo a čistící prostředek obsahující
rozpouštědla
Použití: vnější a vnitřní prostředí; ředění StoPrim LP,
StoPrim Grundex a všech alkydových nátěrů
Vlastnosti: bez aromatů

zpracování

-

odstín

bezbarvý

01143-003

StoFluid AF

18 kg vědro

1 l plechovka
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Fasáda
Lepící tmely - minerální
Sto-Baukleber

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

Minerální lepící hmota
Použití: vnitřní i vnější prostředí, na všechny
minerální a skoro všechny (neelastické) organické
podklady, lepení tepelně- izolačních desek (EPS, MW
a MW/L)
Vlastnosti: velmi vysoká lepící síla, vysoká
paropropustnost

zpracování

4,00 - 6,00 kg

odstín

cementově šedý

00728-002

Sto-Baukleber

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

4,00 - 7,00 kg (lepení)

25 kg pytel

StoLevell Uni
Minerální lepící a armovací hmota
Použití: vnitřní i vnější prostředí, na všechny
minerální a skoro všechny (neelastické) organické
podklady, lepení tepelně-izolačních desek (EPS, MW
a MW/L)
Vlastnosti: velmi vysoká lepící síla, vysoká
paropropustnost vysoká odolnost vůči povětrnostním
vlivům, hydrofobizovaná, výborné vlastnosti
při zpracovaní

zpracování
odstín

přírodně bílý

00815-001

StoLevell Uni

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

4,50 - 7,50 kg (lepení)

25 kg pytel

StoLevell Duo plus
Minerální lepící a armovací hmota, hlavně
pro strojní zpracování
Použití: vnitřní i vnější prostředí, na všechny
minerální podklady, lepení tepelně izolačních desek
(EPS, MW a MW/L)
Vlastnosti: vysoká lepící síla, vysoká paropropustnost,
odolnost vůči povětrnostním vlívům, hydrofobizovaná

zpracování
odstín

světle šedý

01373-029

StoLevell Duo plus 25 kg pytel

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

4,50 - 7,50 kg (lepení)

StoLevell Duo plus QS
Minerální lepící a armovací hmota pro práci
za nepříznivých klimatických podmínek, hlavně
pro strojní zpracování
Použití: vnitřní i vnější prostředí, na všechny
minerální podklady, lepení tepelně izolačních desek
(EPS, MW a MW/L) pro vlhké a chladné počasí
(od +1°C do max.+15°C)
Vlastnosti: rychle tvrdnoucí (QuickSet technologie),
vysoká lepící síla, vysoká paropropustnost, odolnost
vůči povětrnostním vlivům, hydrofobizovaná
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zpracování
odstín

světle šedý

02241-001

StoLevell Duo plus QS 25 kg pytel

StoLevell FT

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

Minerální lepící a armovací hmota pro práci
za nepříznivých klimatických podmínek
Použití: vnitřní i vnější prostředí, na všechny
minerální a skoro všechny organické podklady, lepení
tepelně-izolačních desek (EPS, MW a MW/L)
na minerální povrchy, vytváření tenkovrstvých
výstužných vrstev, hlavně pro vlhké a chladné počasí
(od +1°C do max. +20°C)
Vlastnosti: rychletvrdnoucí (Fast Technology), velmi
vysoká pevnost, vysoká paropropustnost, odolnost
vůči povětrnostním vlivům, vysoká hydrofobizace,
velmi rychlá odolnost vůči dešti

zpracování

4,00 - 7,00 kg (lepení)

odstín

šedý

08210-004

StoLevell FT

25 kg pytel
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Fasáda
Lepící tmely - organické
Sto-Dispersionskleber

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

Organická lepící hmota
Použití: vnější i vnitřní prostředí; pro celoplošné
lepení, pro rovné a málo nasákavé povrchy (dřevěné
a jiné deskové materiály - dřevotříska, OSB, ...)
Vlastnosti: připravené ihned ke zpracování

zpracování

Sto-Steinpaste
Organická lepící pastózní hmota
Použití: vnější a vnitřní prostředí; univerzální použití,
např. na OSB desky, pozinkovaný plech, dřevo,
polystyrén; vhodný i na lepení profilů v akustice
Vlastnosti: připravené ihned ke zpracování,
extrémně vysoká lepící síla

1,00 - 1,50 kg

odstín

bílý

00829-004

Sto-Dispersionskleber

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

cca 1,00 kg

20 kg vědro

zpracování
odstín

přírodně bílý

00832-001

Sto-Steinpaste

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

2,00 kg (lepení)
3,90 kg (hydroizolace)

18 kg vědro

StoFlexyl
Organická disperzní hmota
Použití: vnější prostředí; jako lepící hmota a izolační
hmota proti vlhkosti v soklové a podzemní časti
objektu, proti tlaku vody až do 7 bar
Vlastnosti: univerzální, dobrá přilnavost k asfaltu
Poznámka: míchá se s cementem CEM I 32,5
v hmotn.poměru 1:1; netvoří hydroizolační vrstvu
zdiva!!!

14 | Výrobní program FASÁDA - ETICS

zpracování
odstín

šedý

00780-001

StoFlexyl

18 kg vědro

Fasáda
Lepící tmely - speciální
Sto-Turbofix

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

100 - 250 g

Jednosložková lepící PU pěna
Použití: vnější prostředí; lepení izolantu z EPS
na relativně rovné podklady, skoro na všechny druhy
stavebních materiálů (mimo PE, PP, PTFE, silikon)
Vlastnosti: rychlé a jednoduché zpracování, výborná
přilnavost k podkladu

02559-001

Sto-Turbofix

02559-002

Sto-Turbofix mini 750 ml dóza

10,4 kg láhev
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Fasáda
Tepelná izolace - EPS
EPS 70F

rozměr (mm)
šířka x délka

500 x 1000

Tepelně izolační deska z expandovaného
pěnového polystyrenu
Použití: vnější prostředí, jako tepelná izolace v ETICS,
upevňovaná lepením a nebo lepením s kotvením
Vlastnosti: rozměrová a tvarová stálost, nízká
nasákavost, pevnost v tlaku při 10% stlačení
min.70 kPa, třída reakce na oheň - E

λ (W/m.K)

0,038

balení

balík

00587-001
00582-001
00583-001
00584-001
00585-001
00586-001
01107-001
01108-001
01109-001
01110-001
01111-001
01112-001
02743-001
02744-002
02745-002
02746-001
02747-001
02748-001
02749-001
02750-001

EPS 70F tl. 10 mm
EPS 70F tl. 20 mm
EPS 70F tl. 30 mm
EPS 70F tl. 40 mm
EPS 70F tl. 50 mm
EPS 70F tl. 60 mm
EPS 70F tl. 70 mm
EPS 70F tl. 80 mm
EPS 70F tl. 90 mm
EPS 70F tl. 100 mm
EPS 70F tl. 110 mm
EPS 70F tl. 120 mm
EPS 70F tl. 130 mm
EPS 70F tl. 140 mm
EPS 70F tl. 150 mm
EPS 70F tl. 160 mm
EPS 70F tl. 170 mm
EPS 70F tl. 180 mm
EPS 70F tl. 190 mm
EPS 70F tl. 200 mm

rozměr (mm)
šířka x délka

500 x 1000

λ (W/m.K)

0,033

balení

balík

08416-001
08416-002
08416-003
08416-004
08416-005
08416-006
08416-007
08416-008
08416-009
08416-010
08416-011
08416-012
08416-021

EPS GREYWALL tl. 10 mm
EPS GREYWALL tl. 20 mm
EPS GREYWALL tl. 30 mm
EPS GREYWALL tl. 40 mm
EPS GREYWALL tl. 50 mm
EPS GREYWALL tl. 60 mm
EPS GREYWALL tl. 70 mm
EPS GREYWALL tl. 80 mm
EPS GREYWALL tl. 100 mm
EPS GREYWALL tl. 120 mm
EPS GREYWALL tl. 140 mm
EPS GREYWALL tl. 160 mm
EPS GREYWALL tl. 300 mm

EPS GREYWALL
Tepelně izolační deska ze šedého
expandovaného pěnového polystyrenu
Použití: vnější prostředí, jako tepelná izolace v ETICS,
upevňovaná lepením a nebo lepením s kotvením
Vlastnosti: rozměrová a tvarová stálost, nulová
nasákavost, pevnost v tlaku při 10% stlačení
min.150 kPa, třída reakce na oheň - E,
Poznámka: je nutné dbát na zvýšenou ochranu při
skladování (vysoké teploty a UV záření), jako i po
zabudování až do okamžiku nanesení armovací
hmoty
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25,0 m²
12,5 m²
8,0 m²
6,0 m²
5,0 m²
4,0 m²
3,5 m²
3,0 m²
2,5 m²
2,5 m²
2,0 m²
2,0 m²
1,5 m²
1,5 m²
1,5 m²
1,5 m²
1,0 m²
1,0 m²
1,0 m²
1,0 m²

25,0 m²
12,5 m²
8,0 m²
6,0 m²
5,0 m²
4,0 m²
3,5 m²
3,0 m²
2,5 m²
2,0 m²
1,5 m²
1,5 m²
0,5 m²

EPS soklová deska

rozměr (mm)
šířka x délka

500 x 1000

Tepelně izolační deska z expandovaného
pěnového polystyrenu s uzavřenou buňkovou
strukturou
Použití: vnější prostředí, jako tepelná izolace
v soklové oblasti (oblast ostřikovaná vodou),
upevňovaná lepením
Vlastnosti: rozměrová a tvarová stálost, nulová
nasákavost, pevnost v tlaku při 10% stlačení
min.200 kPa, třída reakce na oheň - E, odolnost vůči
průrazu, povrch desek je rastrovaný pro zvýšení
přilnavosti při lepení

λ (W/m.K)

0,034

balení

balík

08154-001
08154-002
08154-003
08154-004
08154-005
08154-006
08154-007
08154-008
08154-009
08154-010
08154-011
08154-012
08154-013
08154-014
08154-015

EPS sokl. deska tl. 20 mm
EPS sokl. deska tl. 30 mm
EPS sokl. deska tl. 40 mm
EPS sokl. deska tl. 50 mm
EPS sokl. deska tl. 60 mm
EPS sokl. deska tl. 70 mm
EPS sokl. deska tl. 80 mm
EPS sokl. deska tl. 100 mm
EPS sokl. deska tl. 120 mm
EPS sokl. deska tl. 130 mm
EPS sokl. deska tl. 140 mm
EPS sokl. deska tl. 150 mm
EPS sokl. deska tl. 160 mm
EPS sokl. deska tl. 180 mm
EPS sokl. deska tl. 200 mm

12,5 m²
8,0 m²
6,0 m²
5,0 m²
4,0 m²
3,5 m²
3,0 m²
2,5 m²
2,0 m²
1,5 m²
1,5 m²
1,5 m²
1,5 m²
1,0 m²
1,0 m²
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Fasáda
Tepelné izolace - minerální
Minerální deska

rozměr (mm)
šířka x délka

500 x 1000

Tepelně izolační deska z minerální vlny
Použití: vnější prostředí, jako tepelná izolace v ETICS,
upevňovaná lepením a kotvením, není vhodná do
soklové oblasti
Vlastnosti: nehořlavá, pevnost v odtrhu (10 kN/m²),
hydrofobizovaná v celém průřezu, nízký faktor
difúzního odporu, objemově a tvarově stabilní, třída
reakce na oheň - A1

λ (W/m.K)

0,036

balení

balík

02679-022
02679-023
02679-001
02679-024
09326-001
09326-002
09326-003
09326-004
09326-005
09326-006
09326-007
09326-008
09326-009

Minerální deska tl. 20 mm
Minerální deska tl. 30 mm
Minerální deska tl. 40 mm
Minerální deska tl. 50 mm
Minerální deska tl. 60 mm
Minerální deska tl. 80 mm
Minerální deska tl. 100 mm
Minerální deska tl. 120 mm
Minerální deska tl. 140 mm
Minerální deska tl. 160 mm
Minerální deska tl. 180 mm
Minerální deska tl. 200 mm
Minerální deska tl. 220 mm

rozměr (mm)
šířka x délka

200 x 1200

λ (W/m.K)

0,004

balení

balík

02736-028
02736-029
02736-030
02736-031
02736-032
02736-033
02736-034
02736-035
02736-036
02736-037
02736-038
02736-039
02736-040
02736-041
02736-042
02736-043
02736-044

Minerální lamela tl. 20 mm 10,80 m²
Minerální lamela tl. 30 mm
8,64 m²
Minerální lamela tl. 40 mm
5,76 m²
Minerální lamela tl. 50 mm
4,32 m²
Minerální lamela tl. 60 mm
4,32 m²
Minerální lamela tl. 70 mm
3,60 m²
Minerální lamela tl. 80 mm
2,88 m²
Minerální lamela tl. 100 mm 2,16 m²
Minerální lamela tl. 120 mm 2,16 m²
Minerální lamela tl. 140 mm 2,16 m²
Minerální lamela tl. 150 mm 1,44 m²
Minerální lamela tl. 160 mm 1,44 m²
Minerální lamela tl. 180 mm 1,44 m²
Minerální lamela tl. 200 mm 1,44 m²
Minerální lamela tl. 220 mm 1,44 m²
Minerální lamela tl. 240 mm 0,72 m²
Minerální lamela tl. 260 mm 0,72 m²

Minerální lamela
Tepelně izolační lamela z minerální vlny
Použití: vnější prostředí, jako tepelná izolace v ETICS,
upevňovaná lepením a nebo lepením s kotvením,
není vhodná do soklové oblasti
Vlastnosti: nehořlavá, zvýšená pevnost v odtrhu
(80 kN/m²), hydrofobizovaná v celém průřezu, nízký
faktor difúzního odporu, objemově a tvarově stabilní,
třída reakce na oheň - A1, kolmá orientace vláken
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6,0 m²
5,0 m²
3,0 m²
3,0 m²
3,0 m²
3,0 m²
2,0 m²
1,5 m²
1,5 m²
1,0 m²
1,0 m²
1,0 m²
0,6 m

Minerální deska Frontrock MAX E

rozměr (mm)
šířka x délka

500 x 1000

Dvojvrstvá tepelně izolační deska z minerální
vlny
Použití: vnější prostředí, jako tepelná izolace v ETICS,
upevňovaná lepením a kotvením, není vhodná do
soklové oblasti
Vlastnosti: nehořlavá, pevnost v odtrhu 10 kN/m²,
odolná vůči alkáliím, hydrofobizovaná v celém
průřezu, paropropustná, objemově a tvarově stabilní,
třída reakce na oheň - A1, horní tuhá vrstva
(do 20 mm) zabezpečuje vysokou odolnost proti
mechanickému poškození (aplikuje se směrem ven
z fasády)

λ (W/m.K)

0,036

balení

balík

02679-042
02679-043
02679-044
02679-045
02679-046
02679-047
02679-048
02679-049
02679-050
02679-051
02679-052

Frontrock MAX E tl. 60 mm
Frontrock MAX E tl. 80 mm
Frontrock MAX E tl. 100 mm
Frontrock MAX E tl. 120 mm
Frontrock MAX E tl. 140 mm
Frontrock MAX E tl. 150 mm
Frontrock MAX E tl. 160 mm
Frontrock MAX E tl. 180 mm
Frontrock MAX E tl. 200 mm
Frontrock MAX E tl. 220 mm
Frontrock MAX E tl. 240 mm

2,4 m²
1,8 m²
1,8 m²
1,8 m²
1,2 m²
1,2 m2
1,2 m²
1,2 m²
1,2 m²
0,6 m²
0,6 m²
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Fasáda
Kotvy
EJOTherm STR U 2G
Univerzální hmoždinka pro všechny typy
podkladů
Použití: vnější prostředí, hmoždinka pro ETICS pro
všechny typy stavebních materiálů (A, B, C, D, E)
Vlastnosti: minimální kotevní hloubka (A, B, C, D
- 25 mm; E - 65 mm), optimalizovaný tepelný most,
největší zatížení pro maximální bezpečnost, trvalý
přítlak, s předmontovaným vrutem, i pro velké
tloušťky izolačních desek, s velkou anebo malou
zátkou (objednává se zvlášť)

EJOT STR-Tool 2G
nástavec pro montáž hmoždinek
EJOTherm STR U 2G

STR zátky
zátky pro schování talířku hmoždinky
STR U 2G ∅ 60 mm
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průměr

kotva - 8 mm
talířek - 60 mm

balení

100 ks

01011-059
01011-060
01011-061
01011-062
01011-063
01011-064
01011-065
01011-066
01011-067
01011-068
01011-069
01011-070
01011-071
01011-072
01011-073

EJOTherm STR U 8/60 x 115
EJOTherm STR U 8/60 x 135
EJOTherm STR U 8/60 x 155
EJOTherm STR U 8/60 x 175
EJOTherm STR U 8/60 x 195
EJOTherm STR U 8/60 x 215
EJOTherm STR U 8/60 x 235
EJOTherm STR U 8/60 x 255
EJOTherm STR U 8/60 x 275
EJOTherm STR U 8/60 x 295
EJOTherm STR U 8/60 x 315
EJOTherm STR U 8/60 x 335
EJOTherm STR U 8/60 x 355
EJOTherm STR U 8/60 x 375
EJOTherm STR U 8/60 x 395

00934-001
balení

1 ks

00931-001

zátka z EPS

00931-002

zátka z MW

00931-005

zátka z EPS šedá

balení

karton (100 ks)

EJOT H1 eco

průměr

kotva - 8 mm
talířek - 60 mm

balení

karton (100 ks)

04878-044
04878-045
04878-046
04878-047
04878-048
04878-049
04878-050
04878-051

EJOT H1 eco 95
EJOT H1 eco 115
EJOT H1 eco 135
EJOT H1 eco 155
EJOT H1 eco 175
EJOT H1 eco 195
EJOT H1 eco 215
EJOT H1 eco 235

průměr

kotva - 8 mm
talířek - 60 mm

balení

karton (100 ks, 200 ks*)

04878-033
04878-034
04878-035
04878-036
04878-037
04878-038
04878-039
04878-040
04878-041
04878-042
04878-043

Koelner TFIX-8M/095*
Koelner TFIX-8M/115*
Koelner TFIX-8M/135*
Koelner TFIX-8M/155*
Koelner TFIX-8M/175*
Koelner TFIX-8M/195*
Koelner TFIX-8M/215
Koelner TFIX-8M/235
Koelner TFIX-8M/255
Koelner TFIX-8M/275
Koelner TFIX-8M/295

průměr

kotva - 8 mm

délka

kotva - 155 mm

balení

karton (150 ks)

02875-001

Hilti D8 - FV 155 mm

02875-003

pro tl.izolace 100 - 200mm

nástavec pro montáž hmoždinek Hilti D8 - FV

02875-004

pro tl.izolace 180 - 360mm

Hilti zátka

délka

30 mm

pro hmoždinku Hilti D8 - FV

průměr

20 mm

balení

600 ks

02875-004

EPS zátka

Zatloukací hmoždinka s kovovým trnem
a plastovým montážním elementem pro beton,
plné a děrované cihly
Použití: vnější prostředí, hmoždinka pro ETICS pro
stavební materiály kategorie A, B a C
Vlastnosti: minimální kotevní hloubka 25 mm,
stabilný ocelový trn, s plastovým montážním
elementem pro redukci tepel. mostu,
s předmontovaným trnem, minimální hloubka vrtání,
alternativně možno montovat i s přídavným talířkem

Koelner TFIX-8M
Zatloukací hmoždinka s kovovým trnem
a plastovou hlavou pro beton, plné a děrované
cihly
Použití: vnější prostředí, hmoždinka pro ETICS
pro stavební materiály kategorie A, B a C
Vlastnosti: minimální kotevní hloubka 25 mm,
stabilní ocelový trn s plastovou hlavou pro redukci
tepel. mostu, minimální hloubka vrtání,
s předmontovaným trnem

Hilti D8 - FV
Univerzální šroubovací samozápustná
hmoždinka pro všechny typy podkladů
Použití: vnější prostředí, hmoždinka pro ETICS pro
všechny typy stavebních materiálů (A, B, C, D, E)
Vlastnosti: minimální kotevní hloubka 25 mm (A, B,
C), univerzální délka hmoždinky pro izolanty tl. 100
až 360 mm, koeficient bodového tepelného mostu
0,000 W/K, předmontovaný kotevní vrut

Hilti Tool SW 1/2
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Fasáda
Armovací síťoviny
Sto-Glasfasergewebe

cca spotřeba
/m²

1,00 m (při 10 cm překrytí)

Armovací síťovina
Použití: vnější a vnitřní prostředí; armovací síťovina
pro ETICS jako i pro sanaci trhlin v omítce
Vlastnosti: odolná vůči zásadám, rozměrově stálá
s rovnoměrným přenášením pnutí, vysoká pevnost
v tahu (> 1750 N / 50 mm), bez obsahu změkčovadel,
plošná hmotnost > 155 g / m²

rozměr

rozměr ok
šířka

barva

bílá se žlutým okrajem

02036-005

Sto-Glasfasergewebe

cca spotřeba
/m²

1,00 m (při 10 cm překrytí)

rozměr

rozměr ok
šířka

barva

bílá se žlutým okrajem

00920-003

Sto-Glasfasergewebe F

cca spotřeba
/m²

1,00 m (při 10 cm překrytí)

rozměr

rozměr ok
šířka

barva

bílá se žlutým okrajem

00915-002

Sto-Glasfasergewebe G

cca spotřeba
/m²

1,00 m (při 10 cm překrytí)

rozměr

rozměr ok
šířka

barva

bílá

00917-001

Sto-Panzergewebe

Sto-Glasfasergewebe F
Armovací síťovina
Použití: vnější a vnitřní prostředí; armovací síťovina
pro ETICS
Vlastnosti: odolná vůči zásadám, rozměrově stálá
s rovnoměrným přenášením pnutí, vysoká pevnost
v tahu (> 1750 N / 50 mm), bez obsahu změkčovadel,
plošná hmotnost > 155 g / m²

6 x 6 mm
110 cm

50 m role

4 x 4 mm
110 cm

50 m role

Sto-Glasfasergewebe G
Armovací síťovina
Použití: vnější prostředí; armovací síťovina pro ETICS
s keramickým anebo kamenným obkladem
Vlastnosti: odolná vůči zásadám, rozměrově stálá
s rovnoměrným přenášením pnutí, vysoká pevnost
v tahu (> 2400 N / 50 mm), bez obsahu změkčovadel,
plošná hmotnost > 210 g / m²
Poznámka: kotvení se provádí vždy přes síťovinu !!!

7 x 8 mm
110 cm

50 m role

Sto-Panzergewebe
Zesílená armovací síťovina
Použití: vnější prostředí; armovací síťovina pro ETICS
pro zlepšení pevnosti v tlaku v zonách ohrožených
nárazem
Vlastnosti: odolná vůči zásadám, rozměrově stálá
s rovnoměrným přenášením pnutí, vysoká pevnost
v tahu (> 4500 N / 50 mm), bez obsahu změkčovadel,
plošná hmotnost > 490 g / m²
Poznámka: vždy se používá v kombinaci se StoGlasfasergewebe (F)
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7,5 x 7,5 mm
100 cm

25 m role

Sto-Abschirmgewebe AES

cca spotřeba
/m²

1,00 m (při 10 cm překrytí)

Armovací síťovina k ochraně před
elektrosmogem
Použití: vnější a vnitřní prostředí; armovací síťovina
pro ETICS k ochraně a odstínění elektrosmogu;
univerzální použití
Vlastnosti: odolná vůči zásadám, rozměrově stálá
s rovnoměrným přenášením pnutí, vysoká pevnost
v tahu (> 1750 N / 50 mm), plošná hmotnost > 165
g / m², odstínění až 99% vysokofrekvenčního el.
magn.záření, tlumení nízkých frekv.elektrického pole
Poznámka: nutné dodat jako systém se zemnícím
prvkem Sto-Erdungsset AES

rozměr

rozměr ok
šířka

barva

černá

00929-001

Sto-Abschirmgewebe AES

50 m role

04314-001

zemnící prvek soklový

1 ks

04314-002

zemnící prvek plošný

1 ks

4 x 4 mm
110 cm
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Fasáda
Armovací síťoviny - příslušenství
Sto-Gewebewinkel Standard
Rohový profil s integrovanou síťovinou
Použití: vnější prostředí; vyztužení rohů a hran ETICS
Vlastnosti: odolný vůči zásadám, s fixním úhlem 90°,
s integrovanou síťovinou
Poznámka: profil se osazuje s překrytím síťoviny

cca spotřeba

rozměr

1,0 m / m
rozměr ok
délka
délka hran

4 x 4 mm
250 cm
110 x 130 mm
110 x 220 mm

barva

bílá se žlutým plastovým L profilem

00961-013
00961-014

Sto-Gew. Stand. 11/13 cm
Sto-Gew. Stand. 11/22 cm

cca spotřeba

1,0 m / m

rozměr

rozměr ok
délka
délka hran

barva

žlutá

01959-005

Sto-Gew. Strong. 10/15 cm

Sto-Rolleckwinkel Ideal

cca spotřeba

1,0 m / m

Rohový profil v roli s integrovanou síťovinou
Použití: vnější prostředí; vyztužení rohů a hran ETICS
Vlastnosti: odolný vůči zásadám, s možným
nastavením úhlu
Poznámka: profil se napojuje s překrytím síťoviny

rozměr

rozměr ok
délka
délka hran

barva

bílá

01917-006

Sto-Rolleckwinkel Ideal

Sto-Gewebewinkel II

cca spotřeba

1,0 m / m

rozměr

rozměr ok
délka
délka hran
délka hran

barva

bílá

02975-001
02975-002

Sto-Gewebew. II 100/100
Sto-Gewebew. II 150/100

2,5 m kus
2,5 m kus

Sto-Gewebewinkel Strong
Tvarovaná zesílená síťovina
Použití: vnější prostředí; vyztužení rohů a hran ETICS
Vlastnosti: odolná vůči zásadám, ze zesílené síťoviny
(540 g/m²)
Poznámka: profil se napojuje s překrytím síťoviny
a kombinuje se se síťovinou Sto-Panzergewebe

Rohový profil s integrovanou síťovinou
Použití: vnější prostředí; vyztužení rohů a hran ETICS
Vlastnosti: odolný vůči zásadám, s integrovanou
síťovinou
Poznámka: profil se napojuje s překrytím síťoviny
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7,5 x 7,5 mm
250 cm
110 x 150 mm

2,5 m kus

6 x 6 mm
25 m
100 x 150 mm

25 m role

6 x 6 mm
250 cm
100 x 100 mm
100 x 150 mm

2,5 m kus
2,5 m kus

Sto-Armierungspfeil
Výřez síťoviny pro diagonální armování
Použití: vnější prostředí; vyztužení rohů a hran ETICS
Vlastnosti: odolný vůči zásadám, bez obsahu
změkčovadel
Poznámka: profil se napojuje s překrytím síťoviny

cca spotřeba

1 ks

rozměr

rozměr ok
400 x 300 mm

barva

bílá

01912-001

Sto-Armierungspfeil

cca spotřeba

1 ks

rozměr

rozměr ok

barva

bílá

00974-001
00974-003

Sto-Sturzeckwinkel, 10
Sto-Sturzeckwinkel, 20

6 x 6 mm

50 ks

Sto-Sturzeckwinkel
Tvarovaná síťovina pro diagonální armování
včetně armování koutů nadpraží a ostění
Použití: vnější i vnitřní prostředí; vyztužení rohů
a hran ETICS jedním prvkem
Vlastnosti: odolná vůči zásadám, bez obsahu
změkčovadel
Poznámka: profil se napojuje s překrytím síťoviny

6 x 6 mm

25 ks
25 ks
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Fasáda
Armovací hmoty - minerální
StoLevell Uni

cca spotřeba
/m²

Minerální lepící a armovací hmota
Použití: vnější a vnitřní prostředí; armovací hmota
pro tepelně izolační desky z EPS i z minerální vlny;
armovací hmota pro staré omítkové systémy;
tenkovrstvé armování 3 - 5 mm
Vlastnosti: vysoká paropropustnost, vysoká odolnost
vůči povětrnostním vlivům, hydrofobizovaná, výborné
vlastnosti při zpracovaní

zpracování

4,00 - 5,00 kg
(armování StoTherm Vario )

odstín

přírodně bílý

00815-001

StoLevell Uni

cca spotřeba
/m²

4,50 - 6,00 kg (armování)

25 kg pytel

StoLevell Duo plus
Minerální lepící a armovací hmota hlavně
pro strojní zpracování
Použití: vnější a vnitřní prostředí; armovací hmota
pro tepelně izolační desky z EPS i z minerální vlny;
tenkovrstvé armování 3 - 5 mm
Vlastnosti: vysoká lepící síla, vysoká paropropustnost,
odolnost vůči povětrnostním vlivům,
hydrofobizovaná

zpracování
odstín

světle šedý

01373-029

StoLevell Duo plus 25 kg pytel

cca spotřeba
/m²

4,50 - 6,00 kg (armování)

StoLevell Duo plus QS
Minerální lepící a armovací hmota pro práci
za nepříznivých klimatických podmínek, hlavně
pro strojní zpracování
Použití: vnější a vnitřní prostředí; armovací hmota
pro tepelně izolační desky z EPS i z minerální vlny;
tenkovrstvé armování 3 - 5 mm; pro vlhké a chladné
počasí (od +1°C do max. +15°C)
Vlastnosti: rychletvrdnoucí (QuickSet technologie),
vysoká lepící síla, vysoká paropropustnost, odolnost
vůči povětrnostním vlivům, hydrofobizovaná
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zpracování
odstín

světle šedý

02241-001

StoLevell Duo plus QS 25 kg pytel

StoLevell Reno

cca spotřeba
/m²

Minerální stěrková hmota, vyztužená vlákny,
organ.zušlechtěná
Použití: vnější a vnitřní prostředí; renovace starých
minerálních fasád a nepružných organicky vázaných
omítek; sanace trhlin (s armovací síťovinou StoGlasfasergewebe)
Vlastnosti: hydrofobizovaná, dobrá přilnavost
k podkladu, odolná vůči mechanickému a tepelnému
namáhání, vůči mrazu a jiným povětrnostním vlivům,
paropropustná, filcovatelná, překlenující trhliny,
vynikající zpracovatelnost

zpracování

StoLevell Combi plus
Minerální filcovatelná stěrková hmota,
vystužená vlákny
Použití: vnější a vnitřní prostředí; renovace starých
minerálních omítek; sanace trhlin; vytvoření tenké
až středně hrubé armovací vrstvy
Vlastnosti: filcovatelná, velmi dobrá přilnavost
k podkladu, vysoká odolnost vůči mechanickému
namáhání, vůči mrazu a jiným povětrnostním vlivům,
paropropustná

StoLevell FT
Minerální lepící a armovací hmota pro práci
za nepříznivých klimatických podmínek
Použití: vnější i vnitřní prostředí, na všechny
minerální a skoro všechny organické podklady, lepení
tepelně izolačních desek (EPS, MW a MW/L)
na minerální povrchy, vytváření tenkovrstvých
výztužných vrstev, hlavně při vlhkém a chladném
počasí (od +1°C do max. +20°C)
Vlastnosti: rychletvrdnoucí (Fast Technology), velmi
vysoká pevnost, vysoká paropropustnost, odolnost
vůči povětrnostním vlivům, vysoká hydrofobizace,
velmi rychlá odolnost vůči dešti

1,3 kg na 1mm tloušťky

odstín

bílý

04346-019

StoLevell Reno bílý 25 kg pytel

cca spotřeba
/m²

5,00 - 8,00 kg (armování)

zpracování
odstín

přírodně bílý

08781-001

StoLevell Combi plus 25 kg pytel

cca spotřeba
/m²

4,00 - 5,00 kg
(armování StoTherm Vario)

zpracování
odstín

šedý

08210-004

StoLevell FT

25 kg pytel
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Fasáda
Armovací hmoty - organické
StoArmat Classic

cca spotřeba
/m²

Organická armovací stěrka s vodícím zrnem
Použití: vnější prostředí; armovací hmota pro ETICS
StoTherm Classic a předsadené StoVentec fasády;
renovační a vyrovnávací stěrka
Vlastnosti: vysoká odolnost vůči mechanickému
namáhání, vysoká elasticita, bezcementové složení,
velmi dobré zpracování, bezpečné nanášení díky
vodícímu zrnu, tónovatelná

zpracování

StoArmat Classic QS
Organická armovací stěrka s vodícím zrnem, pro
práci při nepříznivých klimatických podmínkách
Použití: vnější prostředí; armovací hmota pro ETICS
StoTherm Classic a předsadené StoVentec fasády;
renovační a vyrovnávací stěrka; pro vlhké a chladné
počasí (od +1°C do max. +15°C)
Vlastnosti: vysoká odolnost vůči mechanickému
namáhání, vysoká elasticita, bezcementové složení,
velmi dobré zpracování, bezpečné nanášení díky
vodícímu zrnu, tónovatelná

Sto-Armierungsputz
Organická armovací a stěrková hmota
bez vodícího zrna
Použití: vnější prostředí; armovací hmota pro ETICS
StoTherm Classic a předsadené StoVentec fasády;
renovační a vyrovnávací stěrka na minerální
a organické podklady
Vlastnosti: bezcementové složení, vysoká elasticita,
mechanická odolnost, vysoká schopnost překlenout
trhliny, tónovatelná
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3,00 - 3,50 kg pro EPS

odstín

bílý a tónovaný

00250-004
00250-009

StoArmat Classic natur
StoArmat Classic tón.C1

cca spotřeba
/m²

3,00 - 3,50 kg pro EPS

23 kg vědro
23 kg vědro

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

00254-005
00254-007

StoArmat Classic QS natur 23 kg vědro
StoArmat Classic QS tón.C1 23 kg vědro

cca spotřeba
/m²

2,50 - 3,50 kg pro EPS

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

00225-002
00225-067

Sto-Armierungsputz přír.
25 kg vědro
Sto-Armierungsputz tón.C1 25 kg vědro

Sto-Armierungsputz QS

cca spotřeba
/m²

Organická armovací a stěrková hmota
bez vodícího zrna pro práci za nepříznivých
klimatických podmínek
Použití: vnější prostředí; armovací hmota pro ETICS
StoTherm Classic a předsadené StoVentec fasády;
renovační a vyrovnávací stěrka na minerální
a organické podklady; pro vlhké a chladné počasí
(od +1°C do max. +15°C)
Vlastnosti: bezcementové složení, vysoká elasticita,
mechanická odolnost, vysoká schopnost překlenout
trhliny, tónovatelná

zpracování

2,50 - 3,50 kg pro EPS

odstín

bílý

01242-001

Sto-Armierungsputz QS
přírodní

25 kg vědro

01242-024

Sto-Armierungsputz QS
tónový

25 kg vědro

cca spotřeba
/m²

1,30 - 1,80 kg na 1 mm tloušťky

StoLevell Deco

zpracování

Organická tónovatelná stěrková hmota
Použití: vnější prostředí; na všechny minerální
a organické podklady; renovační stěrka
Vlastnosti: bezcementové složení, rychle
přepracovatelná, brousitelná, vhodná pro techniku
nástřiku

odstín

bílý a tónovaný

00747-001
00747-002

StoLevell Deco bílý
StoLevell Deco tón.C1

25 kg vědro
25 kg vědro
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Fasáda
Mezinátěry
Sto-Putzgrund
Plněný, pigmentovaný, organický mezinátěr
Použití: vnější prostředí; pro organické a silikonové
povrchové úpravy, jako i pod fasádní omítku
StoLotusan®
Vlastnosti: výborná přilnavost, reguluje nasákavost,
plněný, propustnost CO2 a vodní páry, odolnost vůči
zásadám, prodlužuje dobu zpracovatelnosti omítky

Sto-Putzgrund QS
Plněný, pigmentovaný, organický mezinátěr,
pro práci za nepříznivých klimatických
podmínkách
Použití: vnější prostředí; pro organické a silikonové
povrchové úpravy, jako i pod fasádní omítku
StoLotusan® pro vlhké a chladné počasí (od +1°C
do max. +15°C)
Vlastnosti: výborná přilnavost, reguluje nasákavost,
plněný, propustnost CO2 a vodní páry, odolnost vůči
zásadám, prodlužuje dobu zpracovatelnosti omítky

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

cca 0,30 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

00801-118
00801-119
00801-120
00801-122
00801-123
00801-124

Sto-Putzgrund přír.
Sto-Putzgrund přír.
Sto-Putzgrund přír.
Sto-Putzgrund tón.C1
Sto-Putzgrund tón.C1
Sto-Putzgrund tón.C1

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

cca 0,30 kg

23 kg vědro
16 kg vědro
7 kg vědro
23 kg vědro
16 kg vědro
7 kg vědro

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

00862-003
00862-011

Sto-Putzgrund QS přír.
Sto-Putzgrund QS tón.C1

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,30 - 0,40 kg

25 kg vědro
25 kg vědro

StoPrep Miral
Plněný, pigmentovaný, silikátový mezinátěr
Použití: vnější prostředí; pro silikonové, silikátové
a minerální povrchové úpravy
Vlastnosti: zprostředkuje přilnavost, reguluje
nasákavost, vysoká propustnost CO2 a vodní páry,
odolnost vůči zásadám, prodlužuje dobu
zpracovatelnosti omíky, plněný, obsah organického
podílu < 5 %

StoPrep Contact
Adhézní můstek pro hladké povrchy
Použití: vnější a vnitřní prostředí; jako adhézní
můstek pro tenkovrstvé i hrubovrstvé omítky a stěrky
aplikované na nesavé povrchy (hladký beton, OSB,
dřevotřískové a keramické, desky, staré olejové nátěry,
obkladačky, ...)
Vlastnosti: zprostředkující přilnavost, plněný,
pigmentovaný
Poznámka: při následné vrstvě minerálního lepidla
a nebo omítky je potřebné přidat cca 20 hm. %
cementu. Při vrsvě 2 mm přidat cca 35 %
hm. cementu.
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zpracování
odstín

bílý a tónovaný

00804-001
00804-020

StoPrep Miral přír.
StoPrep Miral tón.C1

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,20 - 0,60 kg (bez cementu)

25 kg vědro
25 kg vědro

zpracování
odstín

bílý

00884-001

StoPrep Contact

25 kg vědro

StoPrep Isol Q
Izolující podkladní nátěr na akrylátové bázi
Použití: vnější a vnitřní prostředí; pro dřevotřískové
a OSB desky, vhodné hlavně pro následné omítkové
povrchové úpravy
Vlastnosti: zprostředkující přilnavost, izolující,
regulující nasákavost, bez zápachu, plněný,
pigmentovaný

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,20 - 0,30 kg

zpracování
odstín

bílý

01308-004

StoPrep Isol Q

ředění

vodou

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,35 - 0,50 kg

17 kg vědro

StoPrep QS
Alkalitu izolující mezinátěr, pro práci za
nepříznivých klimatických podmínek
Použití: vnější prostředí; pro organické a silikonové
povrchové úpravy, hlavně pro QS povrchové úpravy
aplikované na minerálním podkladě; pro vlhké
a chladné počasí (od +1°C do max. +15°C); na
různě savé a alkalické podklady
Vlastnosti: zprostředkující přilnavost, izolující alkalitu,
regulující nasákavost, plněný, propustnost CO2
a vodní páry
Poznámka: reaguje s nečistotami, proto je vhodné
použít jen potřebné množství materiálu, a to v čisté
nádobě!

zpracování
odstín

bílý

00074-001

StoPrep QS

20 kg vědro
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Fasáda
Omítky - organické
Stolit K/R/MP
Organická fasádní omítka
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady
Vlastnosti: paropropustná, vysoce hydrofobizovaná,
odolná vůči povětrnostním vlivům, vysoká barevná
stálost, maximální tónovatelnost, vysoce elastická,
bez pnutí, mechanicky odolná, vysoká odolnost proti
narázu (jako součást ETICS StoTherm Classic),
s vysokou odolností vůči mikroorganismům (řasy,
houby, plísně)

Stolit Milano
Organická fasádní omítka
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady pro vícevrstvé omítkové systémy
a špachtlovací techniky
Vlastnosti: paropropustná, odolná vůči
povětrnostním vlivům, hydrofobizovaná, brousitelná,
filcovatelná, tónovatelná, s vysokou odolností vůči
mikroorganismům (řasy, houby, plísně)

cca spotřeba
/m²

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
K 6,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
R 6,0
MP

1,80 kg
2,30 kg
3,00 kg
4,30 kg
6,00 kg
2,20 kg
2,70 kg
3,50 kg
5,60 kg
1,50 - 4,00 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)
R - rýhovaná
MP - modelační

00130-001
00130-005
00131-001
00131-053
00132-001
00132-003
00134-001
00134-003
00135-001
00135-002
00141-001
00141-046
00142-002
00142-047
00143-001
00143-048
00144-001
00144-003
00183-001
00183-014

Stolit K 1,0 bílý
Stolit K 1,0 tón. C1
Stolit K 1,5 bílý
Stolit K 1,5 tón. C1
Stolit K 2,0 bílý
Stolit K 2,0 tón. C1
Stolit K 3,0 bílý
Stolit K 3,0 tón. C1
Stolit K 6,0 bílý
Stolit K 6,0 tón. C1
Stolit R 1,5 bílý
Stolit R 1,5 tón. C1
Stolit R 2,0 bílý
Stolit R 2,0 tón. C1
Stolit R 3,0 bílý
Stolit R 3,0 tón. C1
Stolit R 6,0 bílý
Stolit R 6,0 tón. C1
Stolit MP bílý
Stolit MP tón. C1

cca spotřeba
/m²

2,20 - 2,50 kg

zpracování

výhradně ruční

odstín

bílý a tónovaný

04366-003
04366-004

Stolit Milano přírodní
Stolit Milano tón. C1

cca spotřeba
/m²

4,50 - 5,50 kg

25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro

25 kg vědro
25 kg vědro

Stolit Effect
Organická hrubozrnná modelační fasádní
omítka
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady, konečná omítka a nebo omítka
pro zapracování Sto dekorativních efektů (přírodní
kamínky Sto-Terazzo Effect, skleněné kuličky StoGlasperlen, zrnka karbidu křemíku StoSiliciumkarbid
apod.)
Vlastnosti: paropropustná, odolná vůči
povětrnostním vlivům, hydrofobizovaná, tónovatelná,
mechanicky odolná
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zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

kreativní

00966-001
00966-002

Stolit Effect bílý
Stolit Effect tón. C1

25 kg vědro
25 kg vědro

Stolit QS K/R/MP
Organická fasádní omítka pro práci
za nepříznivých klimatických podmínek
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady, pro vlhké a chladné počasí (od +1°C
do max. +15°C)
Vlastnosti: paropropustná, vysoce hydrofobizovaná,
odolná vůči povětrnostním vlivům, vysoká barevná
stálost, maximální tónovatelnost, vysoce elastická,
bez pnutí, mechanicky odolná, vysoká odolnost proti
narázu (jako součást ETICS StoTherm Classic),
s vysokou odolností vůči mikroorganismům (řasy,
houby, plísně)

StoNivellit
Organická jemnozrnná fasádní omítka
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady,
Vlastnosti: bezcementová, jemnozrnná (zrnitost do
0,5mm), velmi dobře filcovatelná, hydrofobizovaná,
vysoce paropropustná, mechanicky odolná, odolná
vůči povětrnostním vlivům, bez konzervačního
prostředku proti mikroorganismům
Poznámka: po dostatečné době schnutí musí být
přetřená 2x fasádním nátěrem!

cca spotřeba
/m²

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
MP

1,80 kg
2,30 kg
3,00 kg
4,30 kg
2,20 kg
2,70 kg
4,00 kg
1,50 - 4,00 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)
R - rýhovaná
MP - modelační

01235-001
01235-020
01236-001
01236-022
01237-001
01237-022
01238-001
01238-021
01239-001
01239-021
01240-001
01240-021
01241-001
01241-021
01265-001
01265-010

Stolit K 1,0 bílý
Stolit K 1,0 tón. C1
Stolit K 1,5 bílý
Stolit K 1,5 tón. C1
Stolit K 2,0 bílý
Stolit K 2,0 tón. C1
Stolit K 3,0 bílý
Stolit K 3,0 tón. C1
Stolit R 1,5 bílý
Stolit R 1,5 tón. C1
Stolit R 2,0 bílý
Stolit R 2,0 tón. C1
Stolit R 3,0 bílý
Stolit R 3,0 tón. C1
Stolit MP bílý
Stolit MP tón. C1

cca spotřeba
/m²

cca 1,70 kg na 1mm tloušťky

25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

jemnozrnná

01383-001
01383-008

StoNivellit bílý
StoNivellit tón. C1

25 kg vědro
25 kg vědro
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Fasáda
Omítky - organické
Sto-Ispolit K

cca spotřeba
/m²

Organická fasádní omítka
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady,
Vlastnosti: paropropustná, hydrofobizovaná, odolná
vůči povětrnostním vlivům, s odolností vůči
mikroorganismům (řasy, houby, plísně)

StoSuperlit
Organická kamínková fasádní omítka
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady, hlavně do oblasti soklů a mechanicky
zatěžovaných oblastí fasády
Vlastnosti: bezcementová, s průhledným pojivem
s minimálním sklonem ke žloutnutí, paropropustná,
vysoká mechanická odolnost
Poznámka: je nutné si nechat odsouhlasit vhodnost
tmavých odstínů při použití v ETICS!

K 1,5
K 2,0
K 3,0

2,40 kg
3,10 kg
4,30 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)

14031-018
14031-017
14032-023
14032-022
14033-021
14033-020

Sto-Ispolit K 1,5 bílý
Sto-Ispolit K 1,5 tón. C1
Sto-Ispolit K 2 bílý
Sto-Ispolit K 2 tón. C1
Sto-Ispolit K 3 bílý
Sto-Ispolit K 3 tón. C1

cca spotřeba
/m²

5,00 - 6,00 kg

25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro

zpracování
odstín

speciální kolekce StoSuperlit

struktura

přírodní kámen; zrnitost 2,0mm

00152-023

StoSuperlit

23 kg vědro

403 (00152-061)

404 (00152-076)

405 (00152-062)

409 (00152-063)

411 (00152-077)

412 (00152-078)

413 (00152-064)

414 (00152-079)

415 (00152-065)

416 (00152-080)

800 (00152-030)

818 (00152-041)

820 (00152-043)

821 (00152-044)

824 (00152-047)

827 (00152-050)

828 (00152-051)

829 (00152-052)

831 (00152-054)

832 (00152-055)

833 (00152-056)

834 (00152-057)

836 (00152-059)

841 (00152-083)
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Fasáda
Omítky - silikonově pryskyřičné
StoSilco K/R/MP
Silikonově pryskyřičná fasádní omítka
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady
Vlastnosti: vysoká propustnost CO2 a vodních pár,
mechanicky odolná, bez pnutí, velmi nízký sklon
k zašpinění, vysoká odolnost vůči mikroorganismům
(řasy, houby, plísně), vysoká odolnost vůči
povětrnostním vlivům, vodoodpudivá,
hydrofobizovaná

Sto-Silkolit K
Silikonově pryskyřičná fasádní omítka
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady,
Vlastnosti: vysoká propustnost vodních par,
hydrofobizovaná, vysoká odolnost vůči
mikroorganismům (řasy, houby, plísně), vysoká
odolnost vůči povětrnostním vlivům

cca spotřeba
/m²

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
MP

2,00 kg
2,30 kg
3,00 kg
4,30 kg
2,20 kg
2,70 kg
3,50 kg
1,50 - 4,00 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)
R - rýhovaná
MP - modelační

01220-001
01220-024
01218-001
01218-043
00186-001
00186-026
00187-001
00187-028
01219-001
01219-018
00188-001
00188-023
00189-001
00189-024
01214-001
01214-013

StoSilco K 1,0 bílý
StoSilco K 1,0 tón. C1
StoSilco K 1,5 bílý
StoSilco K 1,5 tón. C1
StoSilco K 2,0 bílý
StoSilco K 2,0 tón. C1
StoSilco K 3,0 bílý
StoSilco K 3,0 tón. C1
StoSilco R 1,5 bílý
StoSilco R 1,5 tón. C1
StoSilco R 2,0 bílý
StoSilco R 2,0 tón. C1
StoSilco R 3,0 bílý
StoSilco R 3,0 tón. C1
StoSilco MP bílý
StoSilco MP tón. C1

cca spotřeba
/m²

K 1,5
K 2,0
K 3,0

25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro

2,40 kg
3,10 kg
4,30 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)

14006-031
14006-032
14007-037
14007-036
14008-027
14008-026

Sto-Silkolit K 1,5 bílý
Sto-Silkolit K 1,5 tón. C1
Sto-Silkolit K 2,5 bílý
Sto-Silkolit K 2,5 tón. C1
Sto-Silkolit K 2,5 bílý
Sto-Silkolit K 2,5 tón. C1

25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
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Fasáda
Omítky - silikonově pryskyřičné
StoSilco QS K/R/MP
Silikonově pryskyřičná fasádní omítka pro práci
za nepříznivých klimatických podmínek
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady, pro vlhké a chladné počasí (od +1°C
do max. +15°C)
Vlastnosti: vysoká propustnost CO2 a vodních par,
mechanicky odolná, bez pnutí, velmi nízký sklon
k zašpinění, vysoká odolnost vůči mikroorganismům
(řasy, houby, plísně), vysoká odolnost vůči
povětrnostním vlivům, vodoodpudivá,
hydrofobizovaná
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cca spotřeba
/m²

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
MP

2,00 kg
2,40 kg
3,20 kg
4,30 kg
2,20 kg
2,90 kg
4,00 kg
1,50 - 4,00 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)
R - rýhovaná
MP - modelační

00129-001
00129-010
00156-001
00156-017
00161-001
00161-017
00162-001
00162-017
00165-001
00165-016
00167-001
00167-017
00168-001
00168-016
01205-001
01205-008

StoSilco QS K 1,0 bílý
StoSilco QS K 1,0 tón. C1
StoSilco QS K 1,5 bílý
StoSilco QS K 1,5 tón. C1
StoSilco QS K 2,0 bílý
StoSilco QS K 2,0 tón. C1
StoSilco QS K 3,0 bílý
StoSilco QS K 3,0 tón. C1
StoSilco QS R 1,5 bílý
StoSilco QS R 1,5 tón. C1
StoSilco QS R 2,0 bílý
StoSilco QS R 2,0 tón. C1
StoSilco QS R 3,0 bílý
StoSilco QS R 3,0 tón. C1
StoSilco QS MP bílý
StoSilco QS MP tón. C1

25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro

Fasáda
Omítky s lotosovým efektem®
StoLotusan K/MP
Fasádní omítka s lotosovým efektem®
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady,
Vlastnosti: vysoká propustnost CO2 a vodních par,
velmi vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům,
samočistící efekt - špína je při dešti navázána na
kapky vody a smytá z fasády, výborné vlastnosti při
zpracování, vysoká odolnost vůči mikroorganismům
(houby, řasy, plísně), vysoká stálobarevnost
podmíněná řádným vyschnutím

cca spotřeba
/m²

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
MP

1,90 kg
2,40 kg
3,20 kg
4,30 kg
1,50 - 4,00 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)
MP - modelační

04096-001
04096-002
04790-001
04790-002
04430-005
04430-006
04432-001
04432-002
04792-001
04792-002

StoLotusan K 1,0 bílý
StoLotusan K 1,0 tón. C1
StoLotusan K 1,5 bílý
StoLotusan K 1,5 tón. C1
StoLotusan K 2,0 bílý
StoLotusan K 2,0 tón. C1
StoLotusan K 3,0 bílý
StoLotusan K 3,0 tón. C1
StoLotusan MP bílý
StoLotusan MP tón. C1

25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
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Fasáda
Omítky - silikátové
StoSil K/R/MP
Silikátová fasádní omítka
Použití: vnější prostředí, na minerální a nepružné
podklady
Vlastnosti: vysoká propustnost CO2 a vodních pár,
dispersně- silikátová báze, vysoká odolnost vůči
povětrnostním vlivům, odolnost vůči
mikroorganismům (houby, řasy, plísně)
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cca spotřeba
/m²

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
MP

2,20 kg
2,40 kg
3,00 kg
4,30 kg
2,40 kg
3,00 kg
3,90 kg
1,50 - 4,00 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)
R - rýhovaná
MP - modelační

02119-001
02119-002
00103-001
00103-039
00104-001
00104-039
00105-001
00105-038
00107-001
00107-036
00108-001
00108-038
00109-001
00109-039
00110-001
00110-034

StoSil K 1,0 bílý
StoSil K 1,0 tón. C1
StoSil K 1,5 bílý
StoSil K 1,5 tón. C1
StoSil K 2,0 bílý
StoSil K 2,0 tón. C1
StoSil K 3,0 bílý
StoSil K 3,0 tón. C1
StoSil R 1,5 bílý
StoSil R 1,5 tón. C1
StoSil R 2,0 bílý
StoSil R 2,0 tón. C1
StoSil R 3,0 bílý
StoSil R 3,0 tón. C1
StoSil MP bílý
StoSil MP tón. C1

25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro
25 kg vědro

Fasáda
Omítky - minerální
StoMiral K/R/MP
Minerální fasádní omítka
Použití: vnější a vnitřní prostředí, vhodná především
na ETICS s minerální armovací vrstvou
Vlastnosti: vysoká propustnost CO2 a vodních par,
vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům,
hydrofobizovaná
Poznámka: tónované omítky je potřebné přetřít
egalizačním nátěrem!

StoMiral Nivell F
Minerální fasádní omítka
Použití: vnější a vnitřní prostředí, na minerální
podklady
Vlastnosti: filcovatelná jemnozrnná omítka s jemnou
pískovou strukturou
Poznámka: potřebné přetřít egalizačním nátěrem!

cca spotřeba
/m²

K 1,5
K 2,0
K 3,0
K 6,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
R 6,0
MP

1,80 kg
2,40 kg
2,80 kg
5,00 kg
1,80 kg
2,40 kg
2,80 kg
5,50 kg
1,50 - 4,00 kg

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)
R - rýhovaná
MP - modelační

01380-001
01380-022
01381-001
01381-023
01382-001
01382-023
01384-001
01384-021
01385-001
01385-027
01386-001
01386-021
01387-001
01387-021
01389-001
01389-021
00113-020
00113-023

StoMiral K 1,5 bílá
StoMiral K 1,5 tón. C1
StoMiral K 2,0 bílá
StoMiral K 2,0 tón. C1
StoMiral K 3,0 bílá
StoMiral K 3,0 tón. C1
StoMiral K 6,0 bílá
StoMiral K 6,0 tón. C1
StoMiral R 1,5 bílá
StoMiral R 1,5 tón. C1
StoMiral R 2,0 bílá
StoMiral R 2,0 tón. C1
StoMiral R 3,0 bílá
StoMiral R 3,0 tón. C1
StoMiral R 6,0 bílá
StoMiral R 6,0 tón. C1
StoMiral MP bílá
StoMiral MP tón. C1

cca spotřeba
/m²

1,70 kg na 1 mm tloušťky

25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel
25 kg pytel

zpracování
odstín

bílý

struktura

štuková omítka

01388-001

StoMiral Nivell F

25 kg pytel
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Fasáda
Omítky - minerální
Sto-Strukturputz K/R
Minerální fasádní omítka
Použití: vnější a vnitřní prostředí, na minerální
podklady
Vlastnosti: odolnost vůči povětrnostním vlivům,
vysoká paropropustnost
Poznámka: tónované omítky je potřebné přetřít
egalizačním nátěrem!
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cca spotřeba
/m²

K 2,0
K 3,0
K 4,0
R 2,0
R 3,0

zpracování
odstín

bílý a tónovaný

struktura

K - škrábaná (točená)
R - rýhovaná

balení

25 kg pytel

01502-004
01502-002
01504-002
01504-019
04869-003
04869-004
01512-002
01512-018
01514-002
01514-018

Sto-Strukturputz K 2,0 bílý
Sto-Strukturputz K 2,0 tón.C1
Sto-Strukturputz K 3,0 bílý
Sto-Strukturputz K 3,0 tón. C1
Sto-Strukturputz K 4,0 bílý
Sto-Strukturputz K 4,0 tón. C1
Sto-Strukturputz R 2,0 bílý
Sto-Strukturputz R 2,0 tón. C1
Sto-Strukturputz R 3,0 bílý
Sto-Strukturputz R 3,0 tón. C1

2,50 kg
2,90 kg
4,50 kg
2,50 kg
2,90 kg

Fasáda
Barvy - organické (dispersní)
StoColor Jumbosil

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,20 - 0,25 l

Plněná fasádní dispersní barva, vylepšená
silikonovou pryskyřicí
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: plněná, schnoucí bez pnutí,
hydrofobizovaná, dobrá propustnost vodních par
a CO2, velmi dobrá zpracovatelnost, s vysokou
odolností vůči mikroorganismům s možností
doplnění o konzervační film

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

StoColor Jumbosil QS
Plněná fasádní dispersní barva, vylepšená
silikonovou pryskyřicí pro práci za nepříznivých
klimatických podmínek
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady; pro vlhké a chladné počasí
(od +1°C do +15°C)
Vlastnosti: plněná, schnoucí bez pnutí,
hydrofobizovaná, dobrá propustnost vodních par
a CO2, velmi dobrá zpracovatelnost, s vysokou
odolností vůči mikroorganismům s možností
doplnění o konzervační film

zpracování
00278-003
00278-067
00278-002
00278-073
00278-001
00278-006

StoColor Jumbosil bílý
StoColor Jumbosil tón.C1
StoColor Jumbosil bílý
StoColor Jumbosil tón.C1
StoColor Jumbosil bílý
StoColor Jumbosil tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,20 - 0,25 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

5 l vědro
5 l vědro
2,5 l vědro
2,5 l vědro
15 l vědro
15 l vědro

zpracování
00223-001
00223-011

StoColor Jumbosil QS bílý
StoColor Jumbosil QS tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,15 - 0,20 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

15 l vědro
15 l vědro

StoColor Crylan
Univerzální fasádní dispersní barva
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
dobrá krycí schopnost, hydrofobizovaná,
paropropustná, odolná vůči zásadám, s vysokou
odolností vůči mikroorganismům s možností
doplnění o konzervační film

zpracování
00267-010
00267-054
00267-001
00267-052

StoColor Crylan bílý
StoColor Crylan tón.C1
StoColor Crylan bílý
StoColor Crylan tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,15 - 0,18 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

5 l vědro
5 l vědro
15 l vědro
15 l vědro

StoColor Maxicryl
Fasádní dispersní barva
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
dobrá krycí schopnost a přilnavost k podkladu,
hydrofobizovaná, odolná vůči zásadám,
paropropustná, nepropustná pro CO2, s vysokou
odolností vůči mikroorganismům s možností doplnění
o konzervační film, vysoká stabilita, odolná vůči
povětrnostním vlivům

zpracování
00201-014
00201-044
00201-009
00201-057

StoColor Maxicryl bílý
StoColor Maxicryl tón.C1
StoColor Maxicryl bílý
StoColor Maxicryl tónovaný

15 l vědro
15 l vědro
5 l vědro
5 l vědro
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Fasáda
Barvy - organické (dispersní)
StoColor Maxicryl QS

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,15 - 0,18 l

Fasádní dispersní barva, pro práci
za nepříznivých klimatických podmínek
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady; pro vlhké a chladné počasí
(od +1°C do +15°C)
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
dobrá krycí schopnost a přilnavost k podkladu,
hydrofobizovaná, odolná vůči zásadám,
paropropustná, nepropustná pro CO2, s vysokou
odolností vůči mikroorganismům s možností doplnění
o konzervační film, vysoká stabilita barevných
odstínů, odolná vůči povětrnostním vlivům

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

StoColor Top
Fasádní dispersní barva
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
dobrá krycí schopnost a přilnavost k podkladu,
hydrofobizovaná, vhodná i na dřevo, paropropustná,
s protikorozním účinkem, s odolností vůči
mikroorganismům s možností doplnění o konzervační
film, vysoká stabilita barevných odstínů

zpracování
00238-001
00238-009

StoColor Maxicryl QS bílý
StoColor Maxicryl QS tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,17 - 0,19 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

15 l vědro
15 l vědro

zpracování
00270-003
00270-016
00270-001
00270-015

StoColor Top bílý
StoColor Top tón.C1
StoColor Top bílý
StoColor Top tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,25 - 0,30 kg pro jemnou strukturu
cca 0,35 kg pro hrubou strukturu

stupeň lesku

matná

struktura

jemná (F) nebo hrubá (G)

odstín

bílý a tónovaný

5 l vědro
5 l vědro
15 l vědro
15 l vědro

StoColor S
Plněná fasádní dispersní barva s pískovou
strukturou
Použití: vnější prostředí
Vlastnosti: plněná, charakter „nátěrové“ omítky,
schnoucí bez pnutí, paropropustná, hydrofobizovaná,
s dobrou krycí schopností, s odolností vůči
mikroorganismům s možností doplnění o konzervační
film

zpracování
00231-001
00231-004
00230-003
00230-001
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StoColor S fein bílý
StoColor S fein tón.C1
StoColor S grob bílý
StoColor S grob tón.C1

25 l vědro
25 l vědro
25 l vědro
25 l vědro

StoColor Metallic

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,15 - 0,20 l

Povrchová úprava s metalickým efektem
Použití: vnější a vnitřní prostředí; na připravený
podklad StoVentec fasádních systémů a na ETICS
StoTherm Classic a nebo StoTherm Vario
(po odsouhlasení Sto) jako 2-násobný nátěr, a nebo
jako dekorativní lazura
Vlastnosti: odolná vůči povětrnostním vlivům,
vytvářející povlak s metalickým efektem, vysoce
hydrofobizovaná, tvořící neprůhledný nátěr, difúzně
uzavřený, bez konzervačního filmu odolného vůči
mikroorganismům, skoro bez obsahu rozpouštědel
(jen 2g/l)

stupeň lesku

matná až pololesklá

odstín

StoColor Metallic
vzorkovník

StoColor Neosil
Fasádní dispersní barva, vylepšená silikonovou
pryskyřicí
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: hydrofobizovaná, neplněná, velmi dobrá
propustnost vodních par a CO2, dobrá krycí
schopnost a nízká spotřeba, vysoká odolnost vůči
zašpinění

zpracování
spolu se Sto-Schlingenwalze a nebo
Sto-Decorwalze Lederstücke
00319-003
00319-004

StoColor Metallic
StoColor Metallic

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,15 - 0,22 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

5 l vědro
10 l vědro

zpracování
14026-029
14026-030

StoColor Neosil bílý
StoColor Neosil tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

cca 0,40 l

stupeň lesku

hedvábně matná

odstín

bílý a tónovaný

15 l vědro
15 l vědro

StoColor Lastic
Fasádní dispersní barva, za studena elastická
Použití: vnější prostředí, jako mezinátěr resp.
konečná povrchová úprava v Sto systému sanace
trhlin (do 1,0 mm)
Vlastnosti: vysoce hydrofobizovaná, speciální, vysoce elastická dispersní barva, síťující vlivem UV záření,
vysoce odolná vůči zašpinění, velmi dobrá krycí
schopnost, dobře zpracovatelná, za studena elastická

zpracování
00488-004
00488-010

StoColor Lastic bílý
StoColor Lastic tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,20 - 0,30 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

15 l vědro
15 l vědro

StoColor Fibrasil
Vlákny vyztužená fasádní dispersní barva,
vylepšená silikonovou pryskyřicí
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady; pro překlenutí vlasových trhlin
a trhlin způsobených smršťováním (do 0,1 mm)
Vlastnosti: vysoce hydrofobizovaná, vyztužená vlákny, velmi dobrá krycí schopnost, paropropustná,
odolná vůči zásadám, s odolností vůči mikroorganismům s možností doplnění o konzervační film

zpracování
00274-001
00274-007

StoColor Fibrasil bílý
StoColor Fibrasil tón.C1

15 l vědro
15 l vědro
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Fasáda
Barvy - silikonové
StoColor Silco

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,18 - 0,20 l

Silikonová fasádní barva
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
dobrá krycí schopnost, hydrofobizovaná, obsah
silikonové prysk. cca 50 hm.% pojiva, vysoká
paropropustnost vodních par a CO2, schnoucí skoro
bez pnutí, vysoká odolnost vůči zašpinění, s odolností
vůči mikroorganismům s možností doplnění
o konzervační film

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

zpracování
00217-004
00217-035

StoColor Silco bílý
StoColor Silco tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,18 - 0,20 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

15 l vědro
15 l vědro

StoColor Silco QS
Silikonová fasádní barva, pro práci za
nepříznivých klimatických podmínek
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady; pro vlhké a chladné počasí
(od +1°C do +15°C)
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
dobrá krycí schopnost, hydrofobizovaná, obsah
silikonové prysk. cca 50 hm.% pojiva, vysoká
paropropustnost vodních par a CO2, schnoucí skoro
bez pnutí, vysoká odolnost vůči zašpinění, s odolností
vůči mikroorganismům s možností doplnění
o konzervační film odolná vůči povětrnostním vlivům

StoColor Silco G
Silikonová fasádní barva, se zvýšenou odolností
vůči mikroorganismům
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
dobrá krycí schopnost, hydrofobizovaná, obsah
silikonové prysk. cca 50 hm.% pojiva, vysoká
paropropustnost vodních par a CO2, schnoucí skoro
bez pnutí, vysoká odolnost vůči zašpinění, zvýšená
odolnost vůči mikroorganismům (řasy, houby, plísně)
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zpracování
00219-001
00219-009

StoColor Silco QS bílý
StoColor Silco QS tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,18 - 0,20 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

15 l vědro
15 l vědro

zpracování
00269-002
00269-023

StoColor Silco G bílý
StoColor Silco G tón.C1

15 l vědro
15 l vědro

StoColor Silco Fill

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,35 - 0,40 kg

Plněná silikonově pryskyřičná fasádní barva,
s jemnou pískovou strukturou
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: dobrá krycí schopnost, hydrofobizovaná,
obsah silikonové pryskyřice cca 50 hm.% pojiva,
vysoká paropropustnost vodních par a CO2, schnoucí
bez pnutí, s odolností vůči mikroorganismům s
možností doplnění o konzervační film

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

zpracování
00239-002
00239-013

StoColor Silco Fill bílý
StoColor Silco Fill tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,30 - 0,50 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

25 kg vědro
25 kg vědro

StoColor Silco Elast
Silikonově pryskyřičná fasádní barva, elastická
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
podklady; přemostění trhlin do 0,2 mm
Vlastnosti: velmi dobrá krycí schopnost, vysoce
hydrofobizovaná, paropropustná, elastická, odolná
vůči zašpinění, zvýšená odolnost vůči
mikroorganismům (řasy, houby, plísně)

zpracování
01358-001
01358-003

StoColor Silco Elast bílý
StoColor Silco Elast tón.C1

15 l vědro
15 l vědro
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Fasáda
Barvy s lotosovým efektem
StoColor Lotusan

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,18 - 0,20 l

Fasádní barva se samočistícím efektem
(Lotus-effect®)
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
vysoká hydrofobizace, s lotosovým efektem - silně
omezené usazování nečistot na povrchu fasády,
nečistoty se při dešti smyjí z povrchu; vysoká
propustnost vodních par a CO2, výborná
zpracovatelnost, bez konzervačního filmu zvyšující
odolnost povrchu vůči mikroorganismům, schnoucí
bez pnutí

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

zpracování
03206-033
03206-036

StoLotusan Color bílý
StoLotusan Color tón.C1

StoColor Lotusan G

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,18 - 0,20 l

Fasádní barva se samočistícím efektem
(Lotus-effect®) se zvýšenou odolností vůči
mikroorganismům
Použití: vnější prostředí, na minerální a organické
neelastické podklady
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
vysoká hydrofobizace, s lotosovým efektem - silně
omezené usazování nečistot na povrchu fasády,
nečistoty se při dešti smyjí z povrchu; vysoká
propustnost vodních par a CO2, výborná
zpracovatelnost, s konzervačním filmem zvyšující
odolnost povrchu vůči mikroorganismům (houby, řasy,
plísně), schnoucí bez pnutí

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný
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15 l vědro
15 l vědro

zpracování
03311-002
03311-005

StoLotusan Color G bílý
StoLotusan Color G tón.C1

15 l vědro
15 l vědro

Fasáda
Barvy - silikátové
StoColor Sil

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,15 - 0,20 l

Dispersně silikátová fasádní barva
Použití: vnější prostředí, na minerální a silikátové
podklady
Vlastnosti: zachovávající strukturu podkladu, velmi
dobrá krycí schopnost, hydrofobizovaná, vysoká
propustnost vodních par a CO2, vysoká stabilita
barevných odstínů, bez konzervačního filmu
zvyšujícího odolnost povrchu vůči mikroorganismům,
výborná zpracovatelnost

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

StoColor Sil Fill
Plněná dispersně silikátová fasádní barva,
s jemnou pískovou strukturou
Použití: vnější prostředí, na minerální a silikátové
podklady
Vlastnosti: vysoká propustnost vodních par a CO2,
dobře plněná, dobrá krycí schopnost,
hydrofobizovaná, dobře zpracovatelná,
bez konzervačního filmu zvyšujícího odolnost
povrchu vůči mikroorganismům

StoColor Sil Lasura
Dispersně silikátová lazura
Použití: vnější prostředí, ideální na minerální
a silikátové podklady, pro dekorativně atraktivní ale
jednoduše aplikovatelné lazurovací techniky
Vlastnosti: velmi vysoká propustnost vodních par
a CO2, zářivé a jasné odstíny, současně je lazurovacím
pojivem jako i ředidlem (např. pro StoColor Sil),
bez konzervačního filmu zvyšujícího odolnost
povrchu vůči mikroorganismům

zpracování
00207-040
00207-053
00207-010
00207-054
00207-014
00207-050

StoColor Sil bílý
StoColor Sil tón.C1
StoColor Sil bílý
StoColor Sil tón.C1
StoColor Sil bílý
StoColor Sil tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

cca 0,30 kg

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovaný

5 l vědro
5 l vědro
10 l vědro
10 l vědro
15 l vědro
15 l vědro

zpracování
00209-001
00209-019

StoColor Sil Fill bílý
StoColor Sil Fill tón.C1

cca spotřeba
/m² na 1 vrstvu

cca 0,13 l

stupeň lesku

matná, průhledná

odstín

tónovatelný se StoTint
Aqua a StoColor Sil

25 kg vědro
25 kg vědro

zpracování
00248-001

StoColor Sil Lasura

10 l kanystr
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Fasáda
Profily (zakládací, soklové a příslušenství)
Sto-Sockelleiste Universal

délka

2,0 m

balení

karton (10 ks)

07845-003
07845-004
07845-005
07845-006
07845-007
07845-008
07845-009
07845-010
07845-011
07845-012
07845-013
07845-014
07845-015
07845-001
07845-002

Sto-Sockelleiste univ. 22 mm
Sto-Sockelleiste univ. 32 mm
Sto-Sockelleiste univ. 42 mm
Sto-Sockelleiste univ. 52 mm
Sto-Sockelleiste univ. 62 mm
Sto-Sockelleiste univ. 72 mm
Sto-Sockelleiste univ. 82 mm
Sto-Sockelleiste univ. 92 mm
Sto-Sockelleiste univ. 102 mm
Sto-Sockelleiste univ. 122 mm
Sto-Sockelleiste univ. 142 mm
Sto-Sockelleiste univ. 152 mm
Sto-Sockelleiste univ. 162 mm
Sto-Sockelleiste univ. 182 mm
Sto-Sockelleiste univ. 202 mm

Sto-Sockelleiste II

délka

2,0 m

Zakládací profil z lisovaného hliníku
Použití: vnější prostředí, založení ETICS
Vlastnosti: vyrobený z legovaného hliníku,
s integrovanou okapovou hranou

balení

karton (25 ks)

01060-001
01060-002
01060-003
01060-004
01060-005
01060-006
01060-007
01060-008
01060-009
01060-010
01060-011
01060-012
01060-013
01060-014
01060-015
01060-016
01060-017

Sto-Sockelleiste 23/08
Sto-Sockelleiste 33/08
Sto-Sockelleiste 43/08
Sto-Sockelleiste 53/08
Sto-Sockelleiste 63/08
Sto-Sockelleiste 73/08
Sto-Sockelleiste 83/08
Sto-Sockelleiste 93/08
Sto-Sockelleiste 103/08
Sto-Sockelleiste 113/10
Sto-Sockelleiste 123/10
Sto-Sockelleiste 133/10
Sto-Sockelleiste 143/10
Sto-Sockelleiste 153/10
Sto-Sockelleiste 163/10
Sto-Sockelleiste 183/10
Sto-Sockelleiste 203/10

Zakládací profil z protlačovaného eloxovaného
hliníku
Použití: vnější prostředí, založení ETICS
Vlastnosti: vyrobený z eloxovaného hliníku, vysoká
stabilita profilu, s integrovanou okapovou hranou
(10mm) Perfekt
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Sto-Startprofil PH-AL

délka

2,0 m

Zakládací hliníkový „L“ úhelník, pro přerušení
tepelného mostu
Použití: vnější prostředí, založení ETICS hlavně
pro pasivní a nízkoenergetické domy
Vlastnosti: vyrobený z eloxovaného hliníku, vysoká
stabilita profilu

vyložení

60 mm

balení

karton (25 ks)

07962-001

Sto-Startprofil PH-AL

Sto-Startprofil PH-P

délka

2,5 m

vyložení

50 mm

balení

karton (25 ks)

07962-002

Sto-Startprofil PH-P

délka

2,5 m

vyložení

76 resp. 56 mm

okapnice

6 mm

balení

karton (25 ks)

01827-001

Sto-Sockelprofil PH

Zakládací plastový „L“ úhelník, pro přerušení
tepelného mostu
Použití: vnější prostředí, založení ETICS hlavně
pro pasivní a nízkoenergetické domy
Vlastnosti: vyrobený z plastu

Sto-Sockelprofil PH
Soklový plastový profil s integrovanou armovací
síťovinou
Použití: vnější prostředí, vytvoření soklové hrany
hlavně pro pasivní a nízkoenergetické domy
s přerušením tepeln. mostu
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a okapnicí
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Fasáda
Profily (zakládací, soklové a příslušenství)
Sto-Sockelprofil PH-A
Soklový plastový profil s integrovanou armovací
síťovinou a oboustrannou lepící páskou
Použití: vnější prostředí, vytvoření soklové hrany
hlavně pro pasívní a nízkoenergetické domy
s přerušením tepel. mostu
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
oboustrannou lepící páskou, armovací síťovinou
a okapnicí

Sto-Aufsteckprofil Perfekt
Přídavný plastový profil s integrovanou
armovací síťovinou
Použití: vnější prostředí, spojení zakládacích profilů
a vytvoření okapové hrany
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou

délka

2,5 m

vyložení

76 resp. 56 mm

okapnice

6 mm

balení

karton (25 ks)

01827-002

Sto-Sockelprofil PH-A

délka

2,3 m

okapnice

6 mm

balení

karton (25 ks)

08904-006

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

délka

30 mm

balení

sáček (100 ks)

01077-017

Sto-Sockelleisteverbinder S

délka

1,15 m

balení

karton

01077-022

Sto-Sockelleisteverbinder L

Sto-Sockelleistenverbinder S
Plastová spojka pro zakladací profily
Sto-Sockelleiste Universal
Použití: vnější prostředí, spojení zakládacích profilů
s umožněním jejich dilatace
Vlastnosti: vyrobený z plastu

Sto-Sockelleistenverbinder L
Plastová spojka pro zakládací profily StoSockelleiste Universal
Použití: vnější prostředí, spojení zakládacích profilů
s umožněním jejich dilatace
Vlastnosti: vyrobený z plastu, řezaný přímo
na stavbě
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Sto-Sockelleistenverbinder S II 30 mm
Plastová spojka pro zakládací profily StoSockelleiste II
Použití: vnější prostředí, spojení zakládacích profilů
s umožněním jejich dilatace
Vlastnosti: vyrobený z plastu

Vymezovací podložka
Plastová podložka pro vyrovnání zakládacích
profilů
Použití: vnější prostředí, vyrovnání zakládacích
profilů
Vlastnosti: vyrobená z plastu

Zatloukací hmoždinka
EJOT ND-K-8x60 V
Zatloukací hmoždinka pro přichycení
zakládacích profilů
Použití: vnější prostředí
Vlastnosti: vyrobená z plastu a pozinkované oceli

délka

30 mm

balení

sáček (100 ks)

01077-019

Sto-Sockelleisteverbinder S II 30mm

tloušťka

2, 3, 4, 5, 10 mm

balení

sáček (100 ks)

01091-001
01070-001
01091-002
01091-003
01091-004

Vymezovací podložka tl.2 mm
Vymezovací podložka tl.3 mm
Vymezovací podložka tl.4 mm
Vymezovací podložka tl.5 mm
Vymezovací podložka tl.10 mm

průměr

8 mm

délka

60 mm

balení

karton (50 ks)

02870-001

hmožd. EJOT ND-K-8x60 V
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Fasáda
Profily (okenní)
Sto-Anputzleiste Standard
Standardní plastový profil pro napojení ETICS
na okenní rám
Použití: vnější prostředí, trvalé utěsnění spáry mezi
ETICS a rámem (okením, dveřním, ...)
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a samolepícím odlamovacím
pásem pro uchycení zakrývací fólie, samolepící,
možná absorbce pohybu do 0,3 mm
Poznámka: z důvodu možnosti absorbce jen velmi
malých pohybů není vhodný pro výplně otvorů
osazených v dřevostavbách

Sto-Anputzleiste Expert
Plastový profil pro napojení ETICS na okenní
rám, vhodný i pro boční montáž
Použití: vnější prostředí, trvalé utěsnění spáry mezi
ETICS a rámem (okenním, dveřním, ...), pro boční
montáž k vodícím kolejnicím žaluzií
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a samolepícím odlamovacím
pásem pro uchycení zakrývací fólie, samolepící

délka

1,4 resp. 2,3 m

balení

karton (25 ks)

01032-005
01032-004

Sto-Anputzleiste Standard 140cm
Sto-Anputzleiste Standard 230cm

délka

1,4 resp. 2,3 m

balení

karton (25 ks)

01050-012
01050-013

Sto-Anputzleiste Expert 140cm
Sto-Anputzleiste Expert 230cm

délka

1,4 resp. 2,3 m

balení

karton (25 ks)

07902-001
07902-002

Sto-Anputzleiste Supra 140cm
Sto-Anputzleiste Supra 230cm

délka

1,4 resp. 2,3 m

balení

karton (25 ks)

01804-001
01804-002

Sto-Anputzleiste Perfekt 140cm
Sto-Anputzleiste Perfekt 230cm

Sto-Anputzleiste Supra
Plastový 3D profil pro napojení ETICS na okenní
rám, s integrovanou PU těsnící páskou
Použití: vnější prostředí, trvalé utěsnění spáry mezi
ETICS a rámem (okenním, dveřním, ...), není vhodný
pro okna, která jsou v rovině s původní fasádou
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a samolepícím odlamovacím
pásem pro uchycení zakrývací fólie, samolepící, s PU
těsnící páskou pro absorbci 3D pohybů

Sto-Anputzleiste Perfekt
Plastový 2D profil pro napojení ETICS na okenní
rám, s teleskopickým mechanismem
Použití: vnější prostředí, trvalé utěsnění spáry mezi
ETICS a rámem (okenním, dveřním, ...)
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a samolepícím odlamovacím
pásem pro uchycení zakrývací fólie, samolepící,
možnost absorbce 2D pohybů
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Fasáda
Profily (s okapovou hranou)
Sto-Tropfkantenprofil Vario
Standardní plastový profil s okapovou hranou,
s dvěma způsoby osazení
Použití: vnější prostředí, vytvoření okapové hrany,
vytvoření horizontálního oddělení od keramického
obkladu, pro tenko a středně silné vrstvy armovací
hmoty
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou

Sto-Tropfkantenprofil
Plastový profil s okapovou hranou
Použití: vnější prostředí, vytvoření okapové hrany,
pro tenkovrstvé armovací vrstvy
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a přídavným rohovým kusem

délka

2,5 m

balení

karton (10 ks)

07963-001

Sto-Tropfkantenprofil Vario

délka

2,0 m

balení

karton (25 ks)

01889-006

Sto-Tropfkantenprofil

rozměr

2 x 10 cm

balení

karton (10 ks)

01892-002

Sto-Tropfkantenprofil rohový kus

délka

2,0 m

balení

karton (50 ks)

02986-001

Sto-Tropfkantenprofil Vario II

Sto-Tropfkantenprofil rohový kus
Vnější rohový kus pro profil StoTropfkantenprofil
Použití: vnější prostředí, vytvoření okapové hrany
na vnějším rohu, pro tenkovrstvé armovací vrstvy
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou

Sto-Tropfkantenprofil Vario II
Standardní plastový profil s okapovou hranou
Použití: vnější prostředí, vytvoření nepřiznané
okapové hrany
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou
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Fasáda
Profily (ukončovací)
Sto-Putzabschlussprofil
Plastový profil pro ukončení omítky v ploše
Použití: vnější i vnitřní prostředí, vytvoření čistých
ukončení omítkových vrstev
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou

délka

2,4 m

hrana

3 resp. 6 mm

balení

karton (25 ks)

02083-013
02083-014

Sto-Putzabschlussprofil 3 mm
Sto-Putzabschlussprofil 6 mm

délka

2,3 m

balení

karton (25 ks)

04893-001

Sto-Attikaprofil

rozměr

2 x 10 cm

Sto-Attikaprofil
Plastový profil pro ukončení omítky (ETICS)
při oplechovaní
Použití: vnější prostředí, ukončení omítkové vrstvy
při atikovém plechu dřevěném podbití a pod.
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a přídavným rohovým kusem

Sto-Attikaprofil rohový kus
Rohový kus pro profil Sto-Attikaprofil
Použití: vnější prostředí, vytvoření ukončení omítky
na rohu
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou

balení

karton (10 ks)

04893-002

Sto-Attikaprofil rohový kus

Sto-Dachbelüftungsprofil Air

délka

2,5 m

balení

karton (25 m)

02164-006

Sto-Dachbelüftungsprofil Air

Plastový profil pro napojení ETICS ke střeše
Použití: vnější prostředí, vytvoření odvětrávacího
prostoru při napojení ETICS ke strešní konstrukci
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
síťovinou
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Sto-Übergangsprofil Blech
Plastový profil pro napojení ETICS
na oplechování
Použití: vnější prostředí, vytvoření napojení ETICS
na oplechování (komín, střecha, ...)
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a s plastovými kotvami k upevnění
k izolantu

Sto-Übergangsprofil Keramik
Nerezový profil pro vytvoření přechodu mezi
omítkou a keramickým obkladem
Použití: vnější prostředí, vytvoření horizontálního
přechodu mezi omítkou a keramickým obkladem
Vlastnosti: vyrobený z nerezové oceli

délka

2,5 m

balení

karton (10 ks)

04909-010

Sto-Übergangsprofil Blech

délka

2,5 m

balení

karton (20 resp. 5 ks)

vyložení

17, 20, 23, 26, 30 mm

04311-001
04311-002
04311-003
04311-004
04311-005

Sto-Übergangsprofil Keramik 17mm
Sto-Übergangsprofil Keramik 20mm
Sto-Übergangsprofil Keramik 23mm
Sto-Übergangsprofil Keramik 26mm
Sto-Übergangsprofil Keramik 30mm
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Fasáda
Profily (pro dilatační spáry)
Sto-Dehnfugenband

délka

Typ 2 - 4,0 m; Typ 3 - 2,7 m (role)

šířka pásky

Typ 2 - 37 mm; Typ 3 - 47 mm

balení

karton (8 resp. 6 ks)

01900-001
01947-001
01901-001
01948-001

Sto-Dehnfugenband Typ 2 anthracit
Sto-Dehnfugenband Typ 2 hellgrau
Sto-Dehnfugenband Typ 3 anthracit
Sto-Dehnfugenband Typ 3 hellgrau

délka

2,5 m

barva

tmavě šedá

balení

karton (25 ks)

01897-005

Sto-Dehnfugenprofil Typ E

délka

2,5 m

barva

tmavě šedá

balení

karton (25 ks)

01897-006

Sto-Dehnfugenprofil Typ V

délka

2,5 m

barva

bílá

balení

karton (20 ks)

14052-002

Sto-Dehnfugenprofil Typ E

Sto-Dehnfugenprofil GO Typ V

délka

2,5 m

Uzavřený těsnící profil pro výplň dilatačních
spár v rohu
Použití: vnější prostředí, utěsnění dilatačních spár
v ETICS
Vlastnosti: z plastu, s integrovanou armovací
síťovinou a manžetou, s uzavřeným povrchem

barva

bílá

balení

karton (15 ks)

14052-003

Sto-Dehnfugenprofil Typ V

Komprimační těsnící páska pro výplň dilatačních
spár
Použití: vnější prostředí, utěsnění dilatačních spár se
šířkou 17 - 32 mm (Typ 2) resp. 28 - 40 mm (Typ 3)
Vlastnosti: z impregnované flexibilní pěny,
samolepící a samoexpandující

Sto-Dehnfugenprofil Typ E
Těsnící profil pro výplň dilatačních spár v ploše
Použití: vnější prostředí, utěsnění dilatačních spár
v ETICS se šířkou do 25 mm
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a tmavě šedou manžetou, odolný
vůči zásadám a povětrnostním vlivům, UV-stabilní

Sto-Dehnfugenprofil Typ V
Těsnící profil pro výplň dilatačních spár v rohu
Použití: vnější prostředí, utěsnění dilatačních spár
v ETICS se šířkou do 25 mm
Vlastnosti: z plastu, s integrovanou armovací
síťovinou a tmavě šedou manžetou, odolný vůči
zásadám a povětrnostním vlivům, UV-stabilní

Sto-Dehnfugenprofil GO Typ E
Uzavřený těsnící profil pro výplň dilatačních
spár v ploše
Použití: vnější prostředí, utěsnění dilatačních spár
v ETICS
Vlastnosti: vyrobený z plastu, s integrovanou
armovací síťovinou a manžetou, s uzavřeným
povrchem
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Fasáda
Příslušenství
Sto-Fensterbankband
Komprimační těsnící páska pro napojení
parapetu na okenní rám
Použití: vnější prostředí, utěsnění styku parapetu
a okenního rámu
Vlastnosti: z impregnované flexibilní pěny,
samolepící a pomalu expandující, odolná vůči
nárazovému dešti

Sto-Fugendichtband 2D
Komprimační těsnící páska
Použití: vnější prostředí, utěsnění styku dvou
sousedních stavebních materiálů, pro šířku spáry
2 - 6 mm resp. 5 - 12 mm, není vhodná použít
pro řešení dilatačních spár popř. jiných spár
s očekávanými velkými pohyby
Vlastnosti: z impregnované flexibilní pěny,
samolepící a rychle expandující, odolná vůči
nárazovému dešti

délka

12,5 m

šířka pásky

20 mm

balení

karton (15 ks)

01943-005

Sto-Fensterbankband 1,5-3 mm

délka

18,0 m resp. 9,0 m

šířka pásky

15 mm

balení

karton (10 ks)

barva

antracitová

01845-001
01846-001

Sto-Fugendichtband 2D typ 15/2-6
Sto-Fugendichtband 2D typ 15/5-12

balení

310 ml kartuš; karton (20 ks)

barva

béžová

00508-001

Sto-Fugenkitt WF 310 ml

balení

310 ml kartuš; karton (12 ks)

barva

bíla, šedá

01812-001
01817-001

StoSeal F 505, bílý
StoSeal F 505, šedý

Sto-Fugenkitt WF
Těsnící akrylátový tmel
Použití: vnější i vnitřní prostředí, utěsnění spár
s malým anebo žádným pohybem, lepení
interiérových profilů
Vlastnosti: plasticko-elastický, neobsahuje
změkčovadla
Poznámka: není trvale odolný vůči působení vody,
ve vnějším prostředí je jej potřeba chránit nátěrem

StoSeal F 505
Těsnící polyuretanový tmel pro fasády
Použití: vnější i vnitřní prostředí, utěsnění spár
na fasádě
Vlastnosti: vysoce elastický, velmi dobře přilnavý,
s optimální stabilitou, tvrdnoucí při vzdušné vlhkosti
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Fasáda
Příslušenství
Sto-Hinterfüllprofil
Těsnící polyetylenový profil
Použití: vnější i vnitřní prostředí, zabezpečení
správného tvaru tmelu ve spáře (Ø 1 cm a Ø 2 cm
pro Sto-Fugenkitt WF a Ø 4 cm pro StoSeal F 505)
Vlastnosti: vodoodpudivý, elastický, bez zápachu,
uzavřený kruhový průřez

balení

karton (50 m)

barva

světle šedá

00530-001
00549-001
00534-001

Sto-Hinterfüllprofil, Ø 1 cm
Sto-Hinterfüllprofil, Ø 2 cm
Sto-Hinterfüllprofil, Ø 4 cm

balení

750 ml dóza; karton (12 ks)

Sto-Füllschaum
Jednosložková výplňová polyuretanová pěna
Použití: vnější i vnitřní prostředí, vyplnění spár
a otvorů šířky do 5 mm, jako i dutin
Vlastnosti: bez pistole, po vytvrdnutí normálně
hořlavá, vlhkostí vytvrzující, bez freonů, tepelně
izolující, odolná vůči teplu, vodě a různým
chemikáliím
Poznámka: není vhodná k vypnění spár mezi deskami
izolantu

barva

žlutá

00857-001

Sto-Füllschaum, 750 ml

Sto-Pistolenschaum SE

balení

750 ml dóza; karton (12 ks)

barva

šedá

00506-001

Sto-Pistolenschaum, 750 ml

balení

karton (25 ks)

barva

antracitová

00504-001

Sto-Gerüstankerverschluss

Jednosložková výplňová polyuretanová pěna
Použití: vnější i vnitřní prostředí, vyplnění spár
a otvorů šířky do 5 mm, jako i dutin
Vlastnosti: po vytvrdnutí těžko hořlavá, vlhkostí
vytvrzující, bez freónů, tepelně izolující, odolná vůči
teplu, vodě a různým chemikáliím

Sto-Gerüstankerverschluss
Proti vlhkosti impregnovaná pěnová zátka
Použití: vnější prostředí, utěsnění otvorů v ETICS
po lešenářských kotvách
Vlastnosti: z impregnované flexibilní pěny, pomalu
expandující
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Fasáda
Příslušenství (montážní prvky)
StoFix Quader ND Mini
Tlaková podložka pro upevnění a montáž
do systému ETICS
Použití: vnější prostředí, montážní a tlaková
podložka pro lehkou montáž a střední zatížení
v ETICS bez tepelných mostů
Vlastnosti: z tvrzeného polystyrénu, normálně
hořlavá, součinitel tepelné vodivosti
λ=0,045 W/(m.K)

StoFix Quader ND Midi
Tlaková podložka pro upevnění a montáž
do systému ETICS
Použití: vnější prostředí, montážní a tlaková
podložka pro lehkou montáž a střední zatížení
v ETICS bez tepelných mostů
Vlastnosti: z tvrzeného polystyrénu, normálně
hořlavá, součinitel tepelné vodivosti
λ =0,045 W/(m.K)

rozměr

98 x 98 mm

tloušťka

60 - 300 mm (á 20 mm)

balení

1 ks

číslo výrobku na vyžádání

rozměr

98 x 138 mm

tloušťka

60 - 300 mm (á 20 mm)

balení

1 ks

číslo výrobku na vyžádání

StoFix Quader HD Maxi

rozměr

198 x 198 mm

Tlaková podložka pro upevnění a montáž
do systému ETICS
Použití: vnější prostředí, tlaková podložka pro vysoké
zatížení v ETICS bez tepelných mostů
Vlastnosti: z tvrzeného polyuretanu, normálně
hořlavá, součinitel tepelné vodivosti
λ =0,040 W/(m.K)

tloušťka

60 - 300 mm (á 20 mm)

balení

1 ks

StoFix Rondell
Montážní podložka pro upevnění lehkých
předmětů do ETICS
Použití: vnější prostředí, montážní podložka
pro lehké zatížení v ETICS bez tepelných mostů
(pro domovní cedulky apod.)
Vlastnosti: z polypropylenu

číslo výrobku na vyžádání

rozměr

Ø 90 mm (mont. plocha Ø 70 mm)

tloušťka

10 mm

balení

karton (100 ks)

04950-002

StoFix Rondelle, Ø90 mm
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Fasáda
Příslušenství (montážní prvky)
StoColl Fix
Jednosložková lepící a montážní hmota
Použití: vnější prostředí, montážní pomůcka
pro použití Sto-Turbofix, lepení montážních prvků
StoFix
Vlastnosti: velmi vysoká počáteční přídržnost,
vysoká lepící síla

StoFix Spirale
Plastová montážní hmoždinka
Použití: vnější prostředí, montážní pomůck
pro dodatečné upevnění lehkých prvků do ETICS
(zvonky, označení, ... )
Poznámka: součástí hmoždinky je těsnící kroužek
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balení

290 ml kartuš; karton (12 ks)

barva

bílá

00016-001

StoColl Fix

délka

60 mm

barva

bílá

balení

vědro (25 ks)

02778-003

StoFix Spirale

Strop
StoTherm KD
Sto-Baukleber

cca. spotřeba
/m²

Minerální lepící hmota
Použití: vnější a vnitřní prostředí, na všechny
minerální a skoro všechny (neelastické) organické
podklady, lepení tepelně izolačních dosek (EPS, MW
a MW/L)
Vlastnosti: velmi vysoká lepící síla, vysoká
paropropustnost

zpracování

Minerální lamela
Tepelně izolační lamela z minerální vlny se
zkosenými hranami a penetračním nástřikem
na lícní straně
Použití: vnitřní prostředí, jako tepelná izolace stropů
formou kontaktního zateplení bez kotvení
Vlastnosti: nehořlavá, zvýšená pevnost v odtrhu,
akusticky izolující, hydrofobizovaná v celém průřezu,
nízký faktor difúzního odporu, objemově a tvarově
stabilní, třída reakce na oheň - A1, kolmá orientace
vláken

StoColor Basic
Interiérová dispersní barva
Použití: vnitřní prostředí, na stropy a stěny, jako
podkladní nátěr pod vrchní vrstvu StoLook Decor
Vlastnosti: vysoký stupeň bělosti, bez rozpouštědel,
změkčovadel a s minimem emisí, s certifikátem TÜV

StoLook Decor
Organická stříkaná omítka (plněná barva
s charakterem omítky)
Použití: vnitřní prostředí, na stropy a stěny, jako
vrchní dekorativní povrchová úprava
Vlastnosti: bez rozpouštědel, změkčovadel
a s minimem emisí, s certifikátem TÜV, neobsahuje
látky způsobujících foggingový efekt, efektivní
zpracování různými způsoby stříkání

4,00 - 6,00 kg

odstín

cementově šedý

00728-002

Sto-Baukleber

rozměr (mm)
šířka x délka

200 x 1200

λ (W/m.K)

0,038

balení

balík

07709-001
07709-002
07709-003
07709-004
07709-005
07709-006
07709-007
07709-008
07709-011
07709-009
07709-010

Minerál. lamela KD tl. 5 cm 2,88 m²
Minerál. lamela KD tl. 6 cm 2,4 m²
Minerál. lamela KD tl. 7 cm 1,44 m²
Minerál. lamela KD tl. 8 cm 1,44 m²
Minerál. lamela KD tl. 10 cm 1,44 m²
Minerál. lamela KD tl. 12 cm 1,2 m²
Minerál. lamela KD tl. 14 cm 1,44 m²
Minerál. lamela KD tl. 15 cm 0,96 m²
Minerál. lamela KD tl. 16 cm 0,96 m²
Minerál. lamela KD tl. 18 cm 1,44 m²
Minerál. lamela KD tl. 20 cm 0,72 m²

cca. spotřeba
/m² na 1 vrstvu

0,12 - 0,14 l

stupeň lesku

matná

odstín

bílý a tónovatelný

25 kg pytel

zpracování
00039-001
00039-006

StoColor Basic bílý
StoColor Basic tón.C1

cca. spotřeba
/m²

Fine
Medium

struktura

jemně a středně zrnitá

odstín

bílý a tónovatelný

15 l vědro
15 l vědro

0,70 kg
0,80 kg

zpracování
balení

21 kg vědro

00300-001
00300-007
00302-001
00302-005

StoLook Decor Fine bílý
StoLook Decor Fine tón. C1
StoLook Decor Medium bílý
StoLook Decor Medium tón. C1
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Údaje, vyobrazení, všeobecná technická řešení a kresby obsažené v této brožuře jsou pouze vzorová řešení a detaily, která jsou
provedena jen schématicky s ohledem na jejich základní funkční účel. Není dána žádná rozměrová přesnost. Použitelnost a kompletnost
musí každý zpracovatel/zákazník konfrontovat s příslušným stavebním záměrem na vlastní zodpovědnost. Navazující stavební
konstrukce jsou zakresleny pouze schematicky. Všechny předlohy a údaje nutno přizpůsobit potřebám daného objektu a mít na zřeteli,
že nepředstavují žádné montážní nebo dílenské výkresy či detaily. Konkrétní pokyny a údaje k výrobkům obsažené v technických listech
nebo osvědčeních, nutno bezpodmínečně dodržet.
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Sto, s. r. o.
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Tel.
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+420 225 996 388

www.sto.cz
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Fax
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