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Oblast soklu budovy
představuje velkou výzvu,
pokud jde o přesné
provedení nezbytných
pracovních kroků, kvalitu
aplikace a odolnost
použitých materiálů.
Ve všech těchto oblastech
musí být splněny vysoké
standardy, jedině tak je
možné minimalizovat
riziko následných
vad a reklamací.

Higlihgt folder Soklová řešení.qxp_CZ 26.08.20 9:11 Stránka 2

Velmi důležité.
Odolný sokl

Zkoušené po celá
desetiletí. StoFlexyl

Naše nové univerzální řešení
StoLevell SW plus

Systémová řešení
pro maximální ochranu

Dobré budovy vyžadují pevný základ

Maximální bezpečnost a spolehlivost

Lepení, armování, stěrkování – vše v jednom výrobku

Stručný přehled aplikačních doporučení pro soklová řešení Sto

Sokl domu musí odolat všemožným věcem. Jako
součást fasády je vystaven výrazné zátěži
a vyčerpávajícím vnějším vlivům.

Maximální životnost, která odolá zubu času. Praxí
ověřené řešení pro oblast soklu se nazývá StoFlexyl.
Naše osvědčená organická dvousložková hmota
poskytuje spolehlivou ochranu proti vlhkosti v soklu
již více než 30 let.

Vše v jednom. To byla nejvyšší priorita při vývoji
našeho nového všestranného materiálu pro sokly:
StoLevell SW plus lze použít jako lepicí a armovací
hmotu a povrchovou úpravu zároveň. To znamená,
že veškerou izolaci soklu lze realizovat pouze
s jedním výrobkem, což vám ušetří cenný čas.

1. Výchozí situace: ochrana zateplovacího
fasádního systému proti vlhkosti nenahrazuje
funkce hydroizolační vrstvy pro stavební prvky,
které přicházející do styku se zemí. Tato
hydroizolační vrstva musí proto být realizována
předem až do výše 30 cm nad úrovní terénu.

Výhody:
 minerální jednosložkový výrobek pro ochranu
proti vlhkosti
 dobré aplikační vlastnosti díky prodloužené
otevřené době
 při použití jako povrchová omítka není nutná
dodatečná ochrana proti vlhkosti

2. Soklové izolační desky musí mít lepidlo
nanesené na celém povrchu.

6. U soklového řešení se StoFlexyl musí být ﬁnální
omítka chráněna nátěrem StoFlexyl + StoFlexyl
Cement + 50% voda, aplikovaným dvakrát až
do nejméně pěti centimetrů nad úrovní terénu.

3. Jako izolační materiál musí být minimálně do
úrovně 30 cm nad terénem instalovány speciální
soklové izolační desky.

7. Ochranná vrstva ve formě plechové lišty
s netkanou textilií do cca 5 cm nad úrovní
terénu je nutná k ochraně izolace soklu.

4. Při použití StoLevell SW plus jako základní vrstvy
by pro dostatečnou ochranu proti vlhkosti měla
mít mokrá vrstva tloušťku nejméně 7 mm.

8. 30 cm široký ochranný pás proti stříkající vodě /
drenážní zóna chrání sokl před znečištěním
a zvýšeným tlakem vody.

Oblast soklu je vystavena tekoucí a stříkající vodě
a dalším zdrojům vlhkosti, jakož i náhlým
změnám teploty, mrazu a silniční soli. Svou roli
hrají i další faktory: například znečištění
způsobené lidmi a zvířaty, jakož i mechanické
namáhání, jako jsou nárazy, údery a rázy. Míra
intenzity této zátěže závisí na umístění a typu
objektu. Řešení soklu by proto mělo být vždy šité
na míru. Takový postup je snadno dostupný
s výrobky Sto.

Výhody:
 vynikající ochrana proti vlhkosti díky dokonale
sladěné dvousložkové kvalitě (StoFlexyl + StoFlexyl
Cement)
 chrání standardní omítkové systémy před vlhkostí
při aplikaci formou stěrky
 maximální odolnost proti praskání při použití jako
armovací vrstva

Vyzkoušená dvousložková
dokonalost: StoFlexyl a StoFlexyl
Cement poskytují při minimální
tloušťce maximální ochranu proti
vlhkosti

Vlastnosti:
 vodotěsnost od 1,5 - 5 barů v závislosti na
struktuře vrstvy
 lze použít jako lepicí, armovací a stěrkovou
hmotu v oblasti soklu
 dobrá přilnavost na mnoha substrátech, včetně
bitumenu
 odolný vůči soli a mrazu podle EN 13687-1
 nárazuvzdorný do 15 joulů
 odolnost proti nárazu koule podle DIN 18032-3:
1997-04 v příslušné konstrukci

Vyzkoušená dvousložková
dokonalost: StoFlexyl a StoFlexyl
Cement poskytují při minimální
tloušťce maximální ochranu proti
vlhkosti

Vlastnosti:
 vodotěsnost do 1,5 baru v souladu s Prohlášením
o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku
P-1201/633/18 MPA-BS
 lze použít jako lepicí, středně až silnou armovací
stěrku a jako ﬁnální omítku
 dobrá přilnavost na mnoha substrátech, včetně
bitumenu
 odolný vůči soli a mrazu podle EN 13687-1
 odolnost proti nárazu koule podle DIN 18032-3:
1997-04 v příslušné konstrukci
 požární klasiﬁkace: A2-s1, d0

5. Soklové řešení se StoLevell SW plus je vhodné
pro sokly vystavené tekoucí vodě pouze
v případě realizace středně vrstvých omítkových
systémů.
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Struktura

Výchozí stav

Lepení

Varianta se
StoFlexyl

Izolace

StoFlexyl
+ StoFlexyl
Cement

Armování

Sto-Sockelplatte

Alternativa:
Sto-Turboﬁx

Varianta se
StoLevell
SW plus

Vlhkost, růst řas, stříkající voda: soklová řešení Sto jsou soﬁstikovaná, univerzálně využitelná a snadno se aplikují
- a navíc jsou mimořádně odolná. Díky tomu představují nejspolehlivější hydroizolační řešení pro sokly budov.

Obvodová izolace
včetně hydroizolace je
k dispozici do 30 cm
nad zemí; plechové lišty
s netkanou textilií do
cca 5 cm nad úrovní
terénu

Povrchová úprava

Vyztužená armovací
hmota podobná jak
v ploše fasády
Alternativa: StoFlexyl +
StoFlexyl Cement,
vyztužené

Povrchová omítka dle
výběru (v závislosti na
podkladu může být
nutná penetrace)
+ 2 x StoFlexyl nátěr do
5 cm nad úrovní terénu
(nátěr: StoFlexyl
+ StoFlexyl Cement 1 : 1
+ 10 % voda)
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StoLevell
SW plus

Sto-Sockelplatte

Vyztužený StoLevell SW
plus, mokrá vrstva
tloušťky nejméně 7 mm

StoLevell SW plus,
ﬁlcovaný + soklový nátěr
dle výberu
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