Přehled produktů
Platný od 1. ledna 2020

Podlahové
krytiny
Ochrana
a oprava
betonu
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Povrchová úprava pro průmysl

Povrchová úprava pro průmysl

Povrchová
úprava
pro průmysl
4

Systémy povrchových úprav pro průmysl

12

Podkladní nátěry

17

Povrchové úpravy

23

Uzavírací nátěry

Škoda.Auto, montážní hala pro Škoda Roomster,
závod v Kvasinách, CZ
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Povrchová úprava pro průmysl

Systémy povrchových úprav pro průmysl
StoFloor Industry BB OS

Popis systému StoFloor Industry Rigid BB OS
podklad

podkladní nátěr

křemičitý písek (volitelně)

povrchová úprava

uzavírací nátěr (volitelně)
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beton, cementový potěr, anhydrit, další po konzultaci

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 nebo StoPox GH 305 nebo StoPox 452 EP nebo StoPox GH 300
nebo StoPox HVP O nebo StoPox FBS LF nebo StoPox IHS BV

StoQuarz

StoPox BB OS (plněné nebo neplněné křemičitým pískem StoQuarz)

StoPox WL 150 transparentní

Povrchová úprava pro průmysl

Systémy povrchových úprav pro průmysl
StoFloor Industry Elastic IB 500

Popis systému StoFloor Industry Elastic IB 500
podklad

podkladní nátěr

křemičitý písek (volitelně)

povrchová úprava

uzavírací nátěr (volitelně)

beton, cementový potěr, asfaltový potěr, další po konzultaci

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 nebo StoPox GH 305
nebo StoPox GH 300 nebo StoPox HVP O nebo StoPox IHS BV

StoQuarz

StoPur IB 500 (plněné nebo neplněné křemičitým pískem StoQuarz)

StoPur WV 150 barevný nebo StoPur WV 200 nebo StoPox MS 200
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Povrchová úprava pro průmysl

Systémy povrchových úprav pro průmysl
StoFloor Industry KU 601

Popis systému StoFloor Industry Rigid KU 601
podklad

podkladní nátěr

křemičitý písek (volitelně)

povrchová úprava

uzavírací nátěr (volitelně)
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beton, cementový potěr, další po konzultaci

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 nebo StoPox GH 305 nebo StoPox 452 EP nebo StoPox GH 300 nebo
StoPox HVP O nebo StoPox FBS LF nebo StoPox IHS BV

StoQuarz

StoPox KU 601

StoPox WL 150 transparent nebo StoPox MS 200

Povrchová úprava pro průmysl

Systémy povrchových úprav pro průmysl
StoFloor Industry WB 100

Popis systému StoFloor Industry Rigid WB 100
podklad

podkladní nátěr

povrchová úprava

beton (zatížení vlhkostí na zadní straně), cementová mazanina (zatížení vlhkostí na zadní straně), anhydrit,
magnezitový potěr

StoPox WG 100

StoPox WB 100 nebo StoPox WB 110
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Povrchová úprava pro průmysl

Systémy povrchových úprav pro průmysl
StoFloor Industry Elastic WHG Deck 100

Popis systému StoFloor Industry Elastic Deck 100
podklad

beton, cementový potěr

podkladní nátěr

StoPox WHG Grund 100

křemičitý písek (volitelně)

StoQuarz

škrábaná stěrka

StoPox WHG Grund 100

povrchová úprava

StoPox WHG Deck 100

Povrchová úprava pro průmysl

Systémy povrchových úprav pro průmysl
StoFloor Industry Elastic WHG Deck 110

Popis systému StoFloor Industry Elastic Deck 110
podklad

beton, cementový potěr

podkladní nátěr

StoPox WHG Grund 100

vodivý pásek

StoDivers LB 100

vodivá vrstva

StoPox WHG Leit 110

povrchová úprava

StoPox WHG Deck 110

Povrchová úprava pro průmysl

Systémy povrchových úprav pro průmysl
StoFloor Industry EH 200

Popis systému StoFloor Industry Rigid EH 200
podklad

podkladní nátěr

povrchová úprava
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beton (zatížení vlhkostí na zadní straně), cementová mazanina (zatížení vlhkostí na zadní straně)

StoCryl EH 100

StoCrete EH 200

Povrchová úprava pro průmysl

Systémy povrchových úprav pro průmysl
StoFloor Industry WL 100

Popis systému StoFloor Industry Rigid WL 100
podklad

beton (zatížení vlhkostí na zadní straně), cementová mazanina (zatížení vlhkostí na zadní straně), anhydrit,
magnezitový potěr

podkladní nátěr

StoPox WG 100 nebo StoPox WG 100 tónovaný

uzavírací nátěr

StoPox WL 100
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Povrchová úprava pro průmysl

Systémy povrchových úprav pro průmysl

Přehled podkladních nátěrů
výrobek

vlastnosti
pojivo

zvláštnost

nutný posyp

StoCryl EH 100

akrylát, vodou ředitelný

systémový podkladní nátěr StoCrete EH
200, paropropustný

není nutný

StoPox 452 EP

epoxidová pryskyřice

dobrá přilnavost na vlhké betonové
podklady, odzkoušený na působení vlhkosti
ze spodní strany

podmíněně

StoPox BI

epoxidová pryskyřice, na bázi rozpouštědla

systemový podkladní nátěr StoPox UA

není nutný

StoPox FBS LF

epoxidová pryskyřice

speciální podkladní nátěr, ochrana čerstvého nutný
betonu

StoPox GH 205

epoxidová pryskyřice

standardní podkladní nátěr, odzkoušený
na působení vlhkosti ze spodní strany,

StoPox GH 205 S

epoxidová pryskyřice

standardní podkladní nátěr, urychlené
podmíněně
vytvrdnutí, odzkoušený na působení vlhkosti
ze spodní strany

StoPox GH 300

epoxidová pryskyřice

rychlé tvrdnutí

podmíněně

StoPox GH 305

epoxidová pryskyřice

rychlé tvrdnutí, chudý na emise

podmíněně

StoPox GH 530

epoxidová pryskyřice

již naplněný, odzkoušený na působení
vlhkosti ze spodní strany

podmíněně

StoPox HVP O

epoxidová pryskyřice

speciální podkladní nátěr pro zaolejované
betonové podklady

nutný

StoPox IHS BV

epoxidová pryskyřice

standardní podkladní nátěr

nutný

StoPox IHS BVS

epoxidová pryskyřice

standardní podkladní nátěr, rychlé vytvrdnutí nutný

StoPox WG 100

epoxidová pryskyřice, vodou ředitelná

systémový podkladní nátěr paropropustný

podmíněně

StoPox WG 100
barevný

epoxidová pryskyřice, vodou ředitelná

systémový podkladní nátěr paropropustný

podmíněně

StoPox WHG Grund
100

epoxidová pryskyřice

systémový podkladní nátěr paropropustný

podmíněně

StoPox WHG Grund
105

epoxidová pryskyřice

systémový podkladní nátěr paropropustný

podmíněně

StoPox ZNP

epoxidová pryskyřice, na bázi rozpouštědla

speciální podkladní nátěr, antikorozivní

podmíněně
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podmíněně

StoCryl CP
Podkladní nátěr pro minerální samonivelační maltu
Použití
interiér, na podlahových plochách, na beton a železobeton, jako mezinátěr pod StoCrete VM 630 a StoCrete VM 640

Cca. spotřeba

0,15 - 0,30 l/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Zpracování

Vlastnosti
jako mezinátěr při vícevrstvé struktuře s materiály StoCrete VM 630 a
StoCrete VM 640, velmi dobrá přilnavost k podkladu
04343-005

StoCryl CP

20 l kanystr

StoCryl EH 100
Podkladní nátěr EP Hybrid
Použití
do interiéru a exteriéru, na podlahových plochách, na beton a cementové potěry, jako podkladní nátěr pod StoCrete EH 200

Cca. spotřeba

0,10 - 0,20 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Zpracování

Vlastnosti
jednosložkový, k okamžitému použití, velmi dobrá přilnavost k podkladu, rychlé schnutí, vhodný pro vlhké podklady a podklady vystavené
zpětnému vlhnutí, velmi dobré smáčení podkladu
01144-002

StoCryl EH 100

5 kg kanystr

StoCryl GL
Podkladní nátěr pro podlahovou barvu
Použití
vystavený povětrnosti, pro cementem vázané podklady jako betonové
plochy nebo potěry

Cca. spotřeba

StoCryl GL

10 l kanystr

Vzhled
Vlastnosti
Zpracování
velmi dobrá přilnavost k podkladu, dobrá schopnost penetrace, snadné
zpracování

0,2 l/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na
podkladu
transparentní

k okamžitému použití
01533-001

StoPox 452 EP
EP podkladní nátěr na vlhké podklady
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, utěsnění kapilár a pórů na podkladech vázaných cementem, jako podkladní nátěr
na vlhkých podkladech vázaných cementem, jako podkladní nátěr na
neminerální podklady jako ocelové příruby a nosné staré epoxidové
nátěry, jako podkladní nátěr na balkony

Cca. spotřeba

0,3 - 0,6 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních a organických podkladech a
nerezové oceli, obsahuje odvzdušňovací aditiva

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, Jako plněná pryskyřice: zubatým
hladítkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
14062/022

StoPox 452 EP Combi

4 kg sada

14062/023

StoPox 452 EP Combi

10 kg sada

14062/025

StoPox 452 EP Set

25 kg sada
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Povrchová úprava pro průmysl

Podkladní nátěry

Povrchová úprava pro průmysl

Podkladní nátěry

StoPox BI
EP impregnace, obsahuje rozpouštědla
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, impregnace
pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry

Cca. spotřeba

0,3 kg/m² jako impregnace, v závislosti na
podkladu

Vzhled

transparentní

Vlastnosti
dobrá schopnost penetrace, zlepšení těsnosti, odolnost proti olejům a
palivům

Zpracování
gumovou stěrkou a válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
14179/009

StoPox BI Set

20 kg sada

14179/010

StoPox BI Set

10 kg sada

StoPox FBS LF
EP podkladní nátěr, ochrana čerstvého betonu
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr pro následující vrstvy, betonové podklady podle norem
řady EN 206-1
Vlastnosti
ochrana čerstvého betonu pro podlahové plochy

Cca. spotřeba

0,4 - 0,8 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování
gumovou stěrkou a válečkem, přímo na připravený betonový podklad

14181/012

StoPox FBS LF Set

25 kg sada

14181/013

StoPox FBS LF Set

551 kg sada

StoPox GH 205
EP podkladní nátěr, certifikovaný, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr na minerální podklady, vyrovnávací stěrková hmota při
hloubce nerovností > 0,5 mm, utěsnění kapilár a pórů na podkladech
vázaných cementem

Cca. spotřeba

0,2 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, testovaná odolnost
proti odtržení a tvoření bublin při vzlínající vlhkosti, obsahuje odvzdušňovací aditiva, doplnit křemičitým pískem na stavbě, bez emisí VOC

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813,
součást různých systémů podlahových krytin povolených stavebně
podle AgBB
04807/018

StoPox GH 205 Combi

10 kg sada

04807/017

StoPox GH 205

25 kg sada

04807/019

StoPox GH 205

551 kg sada

StoPox GH 305
EP podkladní nátěr, rychle tvrdnoucí, bez emisí, bez obsahu benzylalkoholu
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako
rychletvrdnoucí podkladní nátěr pro sanace průmyslových podlahových
Vzhled
ploch, pro cementem vázané, suché podklady jako betonové plochy
Zpracování
nebo potěry, jako podkladní nátěr pod StoPox KU 405, systém bez
benzylalkoholu

0,3 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vlastnosti
krátké čekací doby, obsahuje odvzdušňovací aditiva, velmi rychlé
tvrdnutí i při nízkých teplotách > +6 °C, velmi dobrá soudržnost s další
vrstvou, bez emisí VOC

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
02814/003
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StoPox GH 305 Combi

10 kg sada

transparentní

StoPox GH 530
EP podkladní nátěr, předem plněný, pro certifikované systémy povrchové ochrany, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr a samonivelační stěrková hmota, na suché, cementem
vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, jako součást
testovaných systémů ochrany povrchu pro parkovací domy OS 8 a OS
11, pískovaná pod nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,35 - 0,55 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

neprůsvitný

Zpracování

Vlastnosti
vyplněno speciálními plnivy, velmi dobré spojení s podkladem, velmi
dobré odvzdušnění, testována snášenlivost mezi porvchovou úpravou
a betonem nasyceným vodou a na povrchu zaschlém podle DIN
EN 13578:2003, testováno chování při zadním působení vlhkosti podle
směrnice “Ochrana a údržba betonových konstrukčních součástí (směrnice o údržbě)” Německého výboru pro železobeton (DAfStb)

gumovou stěrkou

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
08238/001

StoPox GH 530

30 kg sada

08238/002

StoPox GH 530

1050 kg sada

StoPox HVP O
EP podkladní nátěr, na olejem znečištěné podklady
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, vlhké,
očištěné, cementem vázané podklady, jako podkladní nátěr podkladů
kontaminovaných olejem po jejich předchozím očištění, pískovaná pod
nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,6 - 1,0 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

mléčné zakalení

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k podkladu, vysoká kapilární aktivita, účinné
zabránění kapilárnímu vzlínání olejových nečistot

gumovou stěrkou a/nebo válečkem, přímo na
připravený betonový podklad

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
14185/008

StoPox HVP O Combi

15 kg sada

14185/009

StoPox HVP O Set

30 kg sada

14185/010

StoPox HVP O Combi

5 kg sada

Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr na minerální podklady, pískovaná pod nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,2 - 0,3 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Vlastnosti
vysoká kapilární aktivita, nízká viskozita, obsahuje odvzdušňovací
aditiva, na suché podklady

Zpracování

StoPox IHS BV
Podkladní nátěr EP

gumovou stěrkou a/nebo válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, necertifikováno proti vzlínající vlhkosti
14082/011

StoPox IHS BV (A+B)

760 kg sada

14082/012

StoPox IHS BV (A+B)

28 kg sada
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Povrchová úprava pro průmysl

Podkladní nátěry

Povrchová úprava pro průmysl

Podkladní nátěry

StoPox IHS BVS
EP podkladní nátěr, rychle tvrdnoucí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr na minerální podklady, pískovaná pod nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,2 - 0,3 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Vlastnosti
vysoká kapilární aktivita, nízká viskozita, rychlé tvrdnutí, na suché
podklady

Zpracování
gumovou stěrkou a/nebo válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, necertifikováno proti vzlínající vlhkosti
04907/004

StoPox IHS BVS Set

760 kg sada

04907/005

StoPox IHS BVS Set

3600 kg sada

04907/001

StoPox IHS BVS (A+B)

28 kg sada

StoPox WG 100
EP podkladní nátěr, vodou ředitelný, s nízkým obsahem emisí
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry se
Vzhled
síranem vápenatým a hořečnatým, jako podkladní nátěr pod vodou
ředitelné nátěry StoPox, adhézní můstek na hladké minerální podklady, Zpracování
adhézní můstek na staré nátěry na bázi EP/PUR pryskyřic (proveďte
zkušební vzorek), jako nášlapná vrstva testovaného systému ochrany
povrchů StoCretec OS 8.5
Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, adhézní můstek
na staré nátěry, paropropustný, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě,
doplnit křemičitým pískem na stavbě, bez emisí VOC

0,30 - 0,50 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu
mléčné zakalení

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
00562/001

StoPox WG 100 (A+B)

12 kg sada

00562/003

StoPox WG 100 Set

30 kg sada

StoPox WG 100 barevný
EP podkladní nátěr, vodou ředitelný
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým, jako barevný podkladní nátěr
a stěrková hmota pod vodou ředitelné nátěry StoPox EP a uzavírací
nátěry, adhézní můstek na hladké minerální podklady, adhézní můstek
na staré nátěry na bázi EP/PUR pryskyřic (proveďte zkušební vzorek)

Cca. spotřeba

0,30 - 0,50 kg/m² rozmíchaný materiál jako
podkladní nátěr

Vzhled

matný
barevný

Odstín

značná rozmanitost odstínů, tónovatelná podle
systému barev StoColor, RAL, NCS

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, paropropustný,
rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě, doplnit křemičitým pískem na
stavbě, bez emisí VOC

Zpracování
Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
08748/001

StoPox WG 100 tónovaný (A+B)

12 kg sada

StoPox WHG Grund 100
EP podkladní nátěr, testované systémy na ochranu betonu ve vodním hospodářství
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané, suché betonové podklady, jako podkladní nátěr v systému
StoCretec WHG 1, 1a a 2
Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, vhodný při vzlínající
vlhkosti

04871/003
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StoPox WHG Grund 100 Set

Cca. spotřeba

0,3 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování
s gumovou stěrkou, širokou zubatou stěrkou a/
nebo válečkem

25 kg sada

Povrchová úprava pro průmysl

Podkladní nátěry

StoPox ZNP
EP antikorozní ochrana
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako antikorozní ochrana pro železo a
ocel, jako antikorozní ochrana pro lepené vyztužení nosné konstrukce
z oceli

Cca. spotřeba

0,25 kg/m² antikorozní ochrana

Odstín

pískověžlutá, červenohnědá

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k železu a oceli, jako antikorozní ochrana s aktivními antikorozními pigmenty
14098/009

StoPox ZNP Combi sandgelb

9 kg sada

14098/010

StoPox ZNP Combi rotbraun

9 kg sada

14098/007

StoPox ZNP Combi sandgelb

15 kg sada

14098/008

StoPox ZNP Combi rotbraun

15 kg sada

Přehled povrchových úprav
výrobek

vlastnosti

ztvárnění

pojivo

eletricky vodivé

překlenutí trhlin

výběr odstínů

stupeň lesku

realizovatelný
jako hladký

realizovatelný
s posypem

StoCrete EH 200

epoxidová
pryskyřice





šedý

matný

 



StoCrete VM 630

mineralní,
samonivelační





šedý

matný

 



StoCrete VM 640

mineralní,
samonivelační





šedý

matný

 



StoPox 590 EP

epoxidová
pryskyřice



 

šedý



 

StoPox BB OS

epoxidová
pryskyřice





RAL, ostatní

 

 

StoPox BB T 200

epoxidová

pryskyřice, chudá



vlastní vzorkovník hedvábně matný

 



StoPox CH 700/
StoQuarz

epoxidová
pryskyřice









StoPox KU 405

epoxidová

pryskyřice, chudá



RAL, ostatní

lesklý

 



StoPox KU 601

epoxidová

pryskyřice, chudá



RAL, ostatní

lesklý

 

 

StoPox KU 611

epoxidová
 
pryskyřice, chudá



RAL, ostatní

lesklý

 



StoPox MH 105/
StoQuarz AS

epoxidová
pryskyřice









StoPox WB 100

epoxidová

pryskyřice, vodou 
ředitelná, chudá




RAL, SCS, ostatní hedvábně matný

 





StoPox WB 110

epoxidová
 
pryskyřice, vodou 
ředitelná, chudá




RAL, SCS, ostatní hedvábně matný

 





StoPox WHG Deck 100

epoxidová
pryskyřice



 

RAL omezeně

lesklý

 

 

StoPox WHG Deck 105

epoxidová
pryskyřice



 

RAL omezeně

lesklý

 

 

StoPox WHG Deck 110

epoxidová
pryskyřice

 

 

RAL omezeně

lesklý

 



StoPox WHG Deck 115

epoxidová
pryskyřice

 

 

RAL omezeně

lesklý

 



StoPox IB 500

polyuretanová

pryskyřice, chudá



RAL, ostatní

lesklý

 

 

StoPox IB 510

polyuretanová
 
pryskyřice, chudá



RAL, ostatní

lesklý

 






lesklý

velmi dobrý
dobrý
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Povrchová úprava pro průmysl

Povrchové úpravy

StoCrete EH 200
Samonivelační povrchová úprava EP Hybrid
Použití
do interiéru a exteriéru, na podlahových plochách, mezinátěr na bázi
cementu zušlechtěný epoxidovou pryskyřicí a s možností rychlého
nanášení

Cca. spotřeba

1,9 kg/m² na mm tloušťky vrstvy
4,0 kg/m² doporučené nanesení materiálu
4,0 mm maximální tloušťka vrstvy, bez plniva

Vlastnosti
dvousložkový, velmi dobré samonivelační vlastnosti, velmi dobrá přilnaOdstín
vost na suchých a vlhkých podkladech, velmi rychlé tvrdnutí, vhodný
pro vlhké podklady a podklady vystavené zpětnému vlhnutí, nehořlavý, Zpracování
A2fl-s1, podle EN 13501-1-2007

6,0 mm maximální tloušťka vrstvy, 1:0,5
s plnivem
šedá, není odstín RAL

Upozornění
výrobek vyhovuje EN 13813, výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
01152/003

StoCrete EH 200 Set

30 kg sada

StoCrete VM 630
Samonivelační malta, vázaná cementem, střední tlakové namáhání
Použití
interiér, na podlahových plochách, jako vyrovnávací nátěr pro komerční skladovací plochy, jako vyrovnávací vrstva pod samonivelační
maltu StoCretec, pro vyrovnání nerovností na cementových potěrech
nebo plochách z betonu

Cca. spotřeba

1,7 kg/m² suchý materiál na mm tloušťky vrstvy

Odstín

šedá, není odstín RAL

Zpracování

možnost strojního čerpání a dopravy

Vlastnosti
velmi dobré samonivelační vlastnosti, velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi nízký úbytek objemu během tvrdnutí, Tloušťka vrstvy: do
max. 50 mm, standardní tloušťka vrstvy 8 - 15 mm, pro střední tlakové
namáhání, nehořlavá A1 (podlaha) dle 96/603/EG
Upozornění
výrobek vyhovuje EN 13813
04337-005

StoCrete VM 630

25 kg sáček/900 kg paleta

StoCrete VM 640
Samonivelační malta, vázaná cementem, střední tlakové namáhání
Použití
interiér, na podlahových plochách, jako povrchová úprava podlah pro
průmyslové zastřešené plochy, mechanické namáhání: se vzduchovými
pneumatikami do 13 tun, s plnými (gumovými) pneumatikami do
7,5 tuny a vysokozdvižný vozík (s polyamidovými pneumatikami) do
1,5 tuny

Cca. spotřeba

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Odstín

šedá, není odstín RAL

Zpracování

možnost strojního čerpání a dopravy

Vlastnosti
velmi dobré samonivelační vlastnosti, velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi nízký úbytek objemu během tvrdnutí, tloušťka vrstvy do
max. 25 mm, standardní tloušťka vrstvy 5–8 mm, pro střední tlakové
namáhání, nehořlavá A1 (podlaha) dle 96/603/EG
Upozornění
výrobek vyhovuje EN 13813
04341-005
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StoCrete VM 640

25 kg sáček/900 kg paleta

Povrchová úprava pro průmysl

Povrchové úpravy

StoPox BB OS
EP povrchová úprava, průmyslová, bez emisí
Použití
interiér, na podlahových plochách, jako barevný standardní nátěr pro
průmyslové podlahové plochy, např. v automobilovém průmyslu, jako
barevný uzavírací nátěr v systému ochrany povrchu StoCretec OS 8
Vlastnosti
mechanicky a chemicky středně zatížitelná, pro čištění krátkodobě
+80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C, velmi dobrý rozliv a odvzdušnění,
bez obsahu aditiv poškozujících lak
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.

Cca. spotřeba

1,0 - 1,5 kg/m² na mm tloušťky vrstvy, při
povrchové úpravě do 1 mm
1,1 kg/m² na mm tloušťky vrstvy, při povrchové
úpravě 1 - 3 mm
0,6 - 0,8 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti
na zrnitosti posypu

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování
jako uzavírací nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, Jako povrchová úprava: se širokou
stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

14152/063

StoPox BB OS Combi tónovaný

15 kg sada

14152/072

StoPox BB OS Set tónovaný

30 kg sada

14152/090

StoPox BB OS Set tónovaný

40 kg sada

14152/091

StoPox BB OS Set RAL7030

40 kg sada

14152/092

StoPox BB OS Set RAL7032

40 kg sada

14152/093

StoPox BB OS Set RAL7035

40 kg sada

14152/094

StoPox BB OS Set RAL7038

40 kg sada

14152/096

StoPox BB OS Set RAL7001

40 kg sada

StoPox BB T 200
EP povrchová úprava se vzhledem terrazzo, chudá na emise
Použití
Cca. spotřeba
interiér, na podlahových plochách, jako samonivelační povrchová úprava podlah se vzhledem Terazzo, pro výrobní prostory v potravinářském
Vzhled
průmyslu
Odstín
Vlastnosti
třísložková, opticky vysoce kvalitní, mechanicky zatížitelný, chemicky
zatížitelný, bez emisí VOC, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá
vlhkost max. +40 °C

1,5 kg/m² na mm tloušťky vrstvy
3,5 - 4,0 kg/m² doporučené nanesení materiálu
hedvábně matný
viz čísla výrobků

Zpracování
se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
08862/002

StoPox BB T 200 Set FT BBT0001 Sand

25 kg sada

08862/003

StoPox BB T 200 Set FT BBT0002 Granite

25 kg sada

08862/004

StoPox BB T 200 Set FT BBT0003 Quartz

25 kg sada

08862/005

StoPox BB T 200 Set FT BBT0004 Laguna

25 kg sada

08862/006

StoPox BB T 200 Set FT BBT0005 Pacific

25 kg sada

08862/007

StoPox BB T 200 Set FT BBT0006 Desert

25 kg sada

08862/010

StoPox BB T 200 Set FT BBT0007 Havana

25 kg sada

08862/011

StoPox BB T 200 Set FT BBT0008 Terra

25 kg sada

08862/012

StoPox BB T 200 Set FT BBT0009 Amber

25 kg sada

08862/013

StoPox BB T 200 Set FT BBT0010 Forest

25 kg sada
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Povrchová úprava pro průmysl

Povrchové úpravy

StoPox KU 601
EP povrchová úprava, chemicky a mechanicky odolná, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako barevná povrchová úprava pro
průmyslové podlahy s mechanickým a chemickým zatížením

Cca. spotřeba

1,5 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez plniva)

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Vlastnosti
vysoká chemická odolnost podle seznamu odolnosti vůči chemikáliím,
vysoce mechanicky odolný, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +50 °C, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě, vysoká odolnost
Zpracování
proti opotřebení, bez obsahu aditiv poškozujících lak
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.

se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

01455/012

StoPox KU 601 (A+B)

30 kg sada

01455/016

StoPox KU 601 Combi tónovaný

10 kg sada

StoPox KU 611
EP povrchová úprava, chemicky a mechanicky odolná, elektricky vodivá
Použití
interiér, jako barevná, elektricky vodivá povrchová úprava pro průmyslové podlahové plochy
Vlastnosti
elektricky vodivé (EN 1081, EN 61340-4-1), vysoká chemická odolnost
podle seznamu odolnosti vůči chemikáliím, vysoce mechanicky odolný,
velmi dobrý rozliv a odvzdušnění, vysoká odolnost proti opotřebení,
bez obsahu aditiv poškozujících lak, pro čištění krátkodobě +80 °C,
trvalá vlhkost max. +50 °C

Cca. spotřeba

2,0 - 2,5 kg/m² jako povrchová úprava

Vzhled

lesklý

Odstín

Zpracování

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
01462/013

StoPox KU 611 Set tónovaný

se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

30 kg sada

StoPox MH 105
EP malta, rychle tvrdnoucí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, speciální
maltová pryskyřice pro mazaniny z epoxidových pryskyřic, pro výrobní
prostory v potravinářském průmyslu

Vzhled

transparentní

Zpracování
lze strojně vyhlazovat

Vlastnosti
vysoká odolnost proti opotřebení a povětrnosti, tvrdne při nízkých
teplotách do +5 °C, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě, odolnost vůči
teplotám do ca. +100°C suchého žáru, pro čištění krátkodobě +120
°C, trvalá vlhkost max. +60 °C
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.

StoPox WB 100
EP povrchová úprava, vodou emulgovatelná, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, na podlahových plochách, na cementem vázané podklady
v kontaktu se zeminou, potěry se síranem vápenatým a hořečnatým,
jako barevná povrchová úprava pro průmyslové podlahové plochy

Cca. spotřeba

3,0 - 4,0 kg/m² doporučené nanesení materiálu
Vzhled

Odstín
Vlastnosti
dobrý rozliv a odvzdušnění, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě,
mechanicky odolný, bez emisí VOC, velmi dobrá propustnost pro vodní
páry (třída I)
Zpracování
Upozornění
během zpracování bezpodmínečně chraňte před průvanem, výrobek
vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
01496/001
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StoPox WB 100 (A+B)

1,9 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

22 kg sada

hedvábně matný
značná rozmanitost odstínů

StoPox WB 110
EP povrchová úprava, vodou ředitelná, elektricky vodivá, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, na podlahových plochách, na cementem vázané podklady
v kontaktu se zeminou, potěry se síranem vápenatým a hořečnatým,
jako barevná povrchová úprava pro průmyslové podlahové plochy
Vlastnosti
elektricky vodivé (EN 1081, EN 61340-4-1), odolný, bez emisí VOC,
velmi dobrá propustnost pro vodní páry (třída I)
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
01485/001

StoPox WB 110 Set tónovaný

Cca. spotřeba

3,0 - 4,0 kg/m² doporučené nanesení materiálu

Vzhled

hedvábně matný

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování

22 kg sada

StoPox WHG Deck 100
EP povrchová úprava, testovaný systém na ochranu betonu ve vodním hospodářství
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako barevná povrchová úprava pro
průmyslové podlahy (plochy HBV) s mechanickým a chemickým
zatížením, jako krycí vrstva v systému StoCretec WHG 1 (Z-59.12.309)
a StoCretec WHG 1 a (Z-59.12.310)
Vlastnosti
velmi vysoká chemická odolnost, testovaná protiskluzová ochrana,
trhliny překlenující do 0,4 mm (dle abZ) a 0,2 mm a 0,5 mm (dle
samost. zkušební zprávy, bez abZ), lze pojíždět koly z vulkollanu a
polyamidu, během tvrdnutí citlivý na vlhkost

Cca. spotřeba

2,5 kg/m² jako krycí vrstva (překlenutí trhlin do
0,4 mm)
1,8 kg/m² jako krycí vrstva (překlenutí trhlin
0,2 mm)
3,0 kg/m² jako krycí vrstva (překlenutí trhlin
0,5 mm)

Odstín

omezený výběr odstínů

Zpracování
se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

04809/004

StoPox WHG Deck 100 (A+B)

30 kg sada

StoPox WHG Deck 105
EP povrchová úprava, testovaný systém na ochranu betonu ve vodním hospodářství
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako barevná povrchová úprava pro
průmyslové podlahy (plochy LAU a HBV) s mechanickým a chemickým
zatížením, jako krycí vrstva v systému StoCretec WHG 7 (Z-59.12-408),
pro výrobní prostory v potravinářském průmyslu
Vlastnosti
velmi vysoká chemická odolnost, překlenující trhliny do 0,2 mm a
0,3 mm, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C,
během tvrdnutí citlivý na vlhkost, lze přejíždět

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² jako krycí vrstva (překlenutí trhlin
0,3 mm)
Odstín

omezený výběr odstínů

Zpracování
se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje EN 13813, pro ochranu vod podle § 62 zák.
o vodním hospodářství, v místech vystavených přímému slunečnímu
záření v interiérech i venku nelze vyloučit zažloutnutí, různé certitikáty
o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze
vyloučit optické změny.

08855/001

1,5 kg/m² jako krycí vrstva (překlenutí trhlin
0,2 mm)

30 kg sada

21

Povrchová úprava pro průmysl

Povrchové úpravy

Povrchová úprava pro průmysl

Povrchové úpravy

StoPur IB 500
PUR povrchová úprava, vazce elastická PUR povrchová úprava, vazce elastická, chudá na emise
Použití
interiér, jako barevná povrchová úprava pro průmyslové podlahové
plochy, na cementem vázané podklady, na tvrdé potěry z litého asfaltu
Vlastnosti
odolný, staticky překlenující trhliny, vazce elastický, jako povrch, po
kterém lze chodit a jezdit
Upozornění
během tvrdnutí citlivý na vlhkost, výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2,
výrobek vyhovuje EN 13813

Cca. spotřeba

1,4 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez plniva)

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování
se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

09348/001

StoPur IB 500

30 kg sada

09348/004

StoPur IB 500 Set RAL7032

30 kg sada

09348/005

StoPur IB 500 Set RAL7035

30 kg sada

StoPur IB 510
PUR povrchová úprava, vezce elastická, elektricky vodivá
Použití
interiér, jako barevná povrchová úprava pro průmyslové podlahové
plochy, pro cementem vázané podklady, na tvrdé mazaniny z litého
asfaltu
Vlastnosti
elektricky vodivé (EN 1081, EN 61340-4-1), odolný, vazce elastický,
jako povrch, po kterém lze chodit a jezdit
Upozornění
během tvrdnutí citlivý na vlhkost, výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2,
výrobek vyhovuje EN 13813
09349/002
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StoPur IB 510 Set tónovaný

Cca. spotřeba

1,4 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez plniva)

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování

30 kg sada

Povrchová úprava pro průmysl

Uzavírací nátěry

Přehled uzavíracích nátěrů
Produkt

vlastnosti

ztvárnění

pojivo

pro hladké
povrchy

pro broušené
povrchy

zvláštnosti

StoPox CS 100

epoxidová
pryskyřice

 

 



StoPox DV 100

epoxidová
pryskyřice



 

 

RAL, ostatní

lesklý

StoPox KU 180

epoxidová
pryskyřice







šedý

lesklý

StoPox KU 401

epoxidová
pryskyřice

 





RAL omezeně

lesklý

StoPox MS 200

epoxidová
 
pryskyřice, vodou 
ředitelná, chudá 
na emise





použití také na
stěnách





RAL, SCS,
ostatní

matný

StoPox UA

epoxidová

pryskyřice, na

bázi rozpouštědla




použití také na
stěnách




RAL omezeně

lesklý

StoPox WL 100

epoxidová
 
pryskyřice, vodou 
ředitelná, chudá 
na emise





použití také na
stěnách





RAL, SCS,
ostatní

lesklý

StoPox WL 100
transparent

epoxidová
 
pryskyřice, vodou 
ředitelná, chudá 
na emise





použití také na
stěnách





lesklý

StoPox WL 150
transparent

epoxidová
 
pryskyřice, vodou 
ředitelná, chudá 
na emise





použití také na
stěnách





hedvábně matný

StoPox WL 200

epoxidová
 
pryskyřice, vodou 
ředitelná, chudá 
na emise





použití také na
stěnách





RAL, SCS,
ostatní

lesklý, protiskluzný

StoPur WV 150
farbig

polyuratanová

pryskyřice, vodou 
ředitelná, chudá 
na emise





použití také na
stěnách





RAL, SCS,
ostatní

lesklý

StoPur WV 200
farbig

polyuretanová

pryskyřice, vodou 
ředitelná




použití také na
stěnách




RAL, SCS,
ostatní

matný

StoPur WV 200
transparent

polyuretanová

pryskyřice, vodou 
ředitelná






použití také na
stěnách





použití také na
stěnách

pochozí

výběr odstínů

stupeň lesku
lesklý

matný

  velmi dobrý

dobrý
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Povrchová úprava pro průmysl

Uzavírací nátěry

StoPox CS 100
EP uzavírací nátěr, transparentní
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako pojivo
na bázi epoxidové pryskyřice se sníženým sklonem ke žloutnutí, pro
vytvoření uzavíracích nátěrů, jako pojivo pro povrchové úpravy z barevných křemičitých kamínků, protiskluzný uzavírací nátěr v kombinaci
s plnými skleněnými kuličkami StoBallotini, jako uzavírací nátěr pro
povrchové úpravy StoPox s posypem, pro výrobní prostory v potravinářském průmyslu

Cca. spotřeba

0,2 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

transparentní
lesklý
vysoký lesk barev

Zpracování

Vlastnosti
nízká viskozita, obsahuje odvzdušňovací aditiva, pro čištění krátkodobě
+80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, dříve StoPox EP Dicksiegel, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
14204/001

StoPox CS 100 Combi

10 kg sada

14204/005

StoPox CS 100 Set

25 kg sada

StoPox DV 100
EP uzavírací nátěr s osvědčením, pro povrchové úpravy ze syntetických pryskyřic s posypem
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako elastifikovaný uzavírací nátěr pro samonivelační vrstvy s posypem, v místech
s požadavky na protiskluznost, jako součást testovaných systémů
ochrany povrchu StoCretec
Vlastnosti
mechanicky a chemicky odolné, vysoká kryvost na pískem sypaných
mezivrstvách
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813

Cca. spotřeba

0,6 - 1,0 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti
na podkladu

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování
gumovou stěrkou a válečkem

04848/018

StoPox DV 100 Set RAL7030

30 kg sada

04848/019

StoPox DV 100 Set RAL7032

30 kg sada

04848/020

StoPox DV 100 Set RAL7035

30 kg sada

04848/021

StoPox DV 100 Combi tónovaný

12 kg sada

04848/017

StoPox DV 100 Set tónovaný

30 kg sada

StoPox KU 180
EP uzavírací nátěr pro svislé betonové plochy
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, na plochách stěn, nátěrový materiál pro
betonové a ocelové plochy, např. v komunálních čističkách
Vzhled
Vlastnosti
Odstín
rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě, odolnost vůči biogenní kyselině
Zpracování
sírové, lze dekontaminovat, zpracování pomocí zednické lžíce nebo
válečku nebo airless
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
01617/007
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StoPox KU 180

0,6 - 0,8 kg/m² jako uzavírací nátěr pro jednu
pracovní fázi, v závislosti na podkladu
lesklý
cca RAL 7032 (štěrkově šedý)

špachtlí
15 kg sada

Povrchová úprava pro průmysl

Uzavírací nátěry

StoPox KU 401
EP strukturovatelný uzavírací nátěr
Použití
interiér, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo
potěry, jako barevný strukturovaný uzavírací nátěr pro průmyslové
podlahové plochy
Vlastnosti
nastavení viskózní struktury, bez obsahu aditiv poškozujících lak, pro
čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C

Cca. spotřeba

0,6 - 0,7 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

nopkovitá struktura
lesklý

Odstín

omezený výběr odstínů, světlé barevné tóny
mají nižší krycí schopnost

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé Zpracování
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
03710/006

StoPox KU 401 Set tónovaný

30 kg sada

StoPox MS 200
EP vodou ředitelný lak, matný, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, pro cementem vázané podklady, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým a litým asfaltem, jako barevný
uzavírací nátěr pro průmyslové podlahy a dopravní plochy, jako matný
uzavírací nátěr pro (staré) vrstvy EP, potěry z litého asfaltu a tvrdé
vrstvy PUR

Cca. spotřeba

0,15 - 0,25 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

matný

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Vlastnosti
paropropustný (třída I), velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobré
Zpracování
použití na těsné podklady a staré nátěry, velmi vysoká odolnost proti
poškrábání a opotřebení
Upozornění
dříve StoPox WE Mattsiegel, nevhodné pro plochy s vysokým mechanickým namáháním, výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek
vyhovuje EN 13813

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

09351/002

StoPox MS 200 Set RAL7032

17,5 kg sada

09351/003

StoPox MS 200 Set RAL7035

17,5 kg sada

09351/004

StoPox MS 200 Set tónovaný

7 kg sada

09351/001

StoPox MS 200 Set tónovaný

17,5 kg sada

StoPox UA
EP uzavírací nátěr, obsahující rozpouštědla, barevný
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na plochách podlah a stěn, jako uzavírací nátěr pro ochranu povrchu, např. v čističkách odpadních vod,
jako univerzální nátěr na železo a ocel
Vlastnosti
vysoká chemická odolnost, vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům,
vysoký difuzní odpor vůči oxidu uhličitému, obsahující rozpouštědla

Cca. spotřeba

0,2 - 0,3 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti
na podkladu

Vzhled

lesklý

Odstín

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2

Zpracování

14132/001

StoPox UA (A+B)

10 kg sada

14132/010

StoPox UA (A+B)

30 kg sada
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Povrchová úprava pro průmysl

Uzavírací nátěry

StoPox WL 100
EP vodou ředitelný lak, lesklý, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, pro cementem vázané podklady, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým, jako barevný uzavírací nátěr pro
průmyslové podlahy a dopravní plochy, jako uzavírací nátěr v systému
StoCretec OS 8.5, pro výrobní prostory v potravinářském průmyslu
(podlaha, stěna, strop)

Cca. spotřeba

0,15 - 0,25 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Vlastnosti
paropropustný, lze ředit vodou, velmi dobrá přilnavost k podkladu, bez
Zpracování
emisí VOC, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C
Upozornění
nevhodné pro plochy s vysokým mechanickým namáháním, výrobek
vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé certitikáty o zkouškách

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

03470/024

StoPox WL 100 Set RAL7001

30 kg sada

03470/008

StoPox WL 100 (A+B)

12 kg sada

03470/015

StoPox WL 100 (A+B)

30 kg sada

StoPox WL 100 transparentní
EP vodou ředitelný lak, bezbarvý, s nízkým obsahem emisí
Použití
Cca. spotřeba
interiér, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady,
potěry se síranem vápenatým a hořečnatým, jako transparentní uzaVzhled
vírací nátěr pro podlahové materiály na bázi epoxidových pryskyřic, pro
Odstín
výrobní prostory v potravinářském průmyslu
Zpracování
Vlastnosti
velmi dobré spojení s podkladem, vysoká odolnost proti otěru, pro
čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro plochy s vysokým
mechanickým namáháním, různé certitikáty o zkouškách, Při častějším
namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
14206/005

StoPox WL 100 transp.(A+B)

0,1 - 0,2 kg/m² jako uzavírací nátěr na každý
pracovní krok
lesklý
transparentní

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

8 kg sada

StoPox WL 150 transparentní
EP vodou ředitelný lak, bezbarvý, s nízkým obsahem emisí
Použití
Cca. spotřeba
interiér, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady,
potěry na bázi síranu vápenatého a hořečnatého podle EN 13813, jako
Vzhled
transparentní uzavírací nátěr pro průmyslové podlahové plochy, pro
Odstín
výrobní prostory v potravinářském průmyslu
Zpracování
Vlastnosti
vysoká odolnost proti otěru, velmi dobrá přilnavost na EP nátěry, bez
emisí VOC, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C
Upozornění
různé certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a
chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
08043/001

StoPox WL 150 (A+B) transparen t

0,13 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr na každý
pracovní krok
hedvábně matný
transparentní

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

8 kg sada

StoPox WL 200
EP vodou ředitelný lak, protiskluzný, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, pro cementem vázané podklady, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým, jako barevný uzavírací nátěr pro
průmyslové podlahové plochy
Vlastnosti
paropropustný, velmi dobrá přilnavost k podkladu, protiskluzný, bez
emisí VOC

Cca. spotřeba

0,15 - 0,25 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti na podkladu

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování

Upozornění
nevhodné pro plochy s vysokým mechanickým namáháním, výrobek
vyhovuje ČSN EN 1504-2

nylonovým válečkem

03640/002

StoPox WL 200 (A+B)

12 kg sada

03640/008

StoPox WL 200 (A+B)

30 kg sada
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Povrchová úprava pro průmysl

Uzavírací nátěry

StoPur WV 150
PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, hedvábně matný
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako barevný uzavírací nátěr pro polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním
Vlastnosti
rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě, dobrá barevná stálost

Cca. spotřeba

0,1 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

hedvábně matný

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Upozornění
možnost použití také na plochách stěn

Zpracování

00088/001

StoPur WV 150 (A+B) interiér

8,07 kg sada

00090/001

StoPur WV 150 (A+B) exteriér

8,07 kg sada

00088/002

StoPur WV 150 Set tónovaný

2,22 kg sada

lakovacím válečkem

StoPur WV 200
PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, matný
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako barevný uzavírací nátěr pro podlahové plochy s malým namáháním
Vlastnosti
dobrá barevná stálost, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě

Cca. spotřeba

0,1 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

matný

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Upozornění
možnost použití také na plochách stěn

Zpracování

04851/001

StoPur WV 200 (A+B) exteriér

10,8 kg sada

04447/001

StoPur WV 200 (A+B) interiér

10,8 kg sada

lakovacím válečkem

StoPur WV 200 transparentní
PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, matný, transparentní
Použití
interiér, jako transparentní nátěr pro průmyslové podlahové plochy
s malým namáháním

Cca. spotřeba

0,1 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

matný
transparentní

Vlastnosti
světelná stálost, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě

Zpracování

Upozornění
možnost použití také na plochách stěn
04446/001

StoPur WV 200 (A+B) transparentní

8,07 kg sada
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Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

Povrchová úprava pro pojezdové plochy

Povrchová
úprava
pro
pojezdové
plochy
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Systémy pro pojezdové plochy
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Podkladní nátěry
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Povrchové úpravy
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Uzavírací nátěry
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Směsi plniv
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Katalyzátory
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Doplňkové produkty

Podzemní garáže Marktplatz/Marktgarage, Waiblingen, Německo
architekt: Zimbelmann GmbH, Sindelﬁngen, Německo
fotograf: Isabell Munck, Stuttgart, Německo
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Systémy pro pojezdové plochy
StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop

Popis systému StoFloor Traffic Elastic TEP
beton, cementový potěr

podkladní nátěr

StoPox GH 502 nebo StoPox GH 530

křemičitý písek

StoQuarz

mezinátěr

StoPox TEP Multi Top

krycí povrchová úprava

StoPox TEP Multi Top

uzavírací nátěr

Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

podklad

StoPox DV 100 nebo StoPox DV 508
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Systémy pro pojezdové plochy
StoFloor Traffic Elastic EZ 505

Popis systému StoFloor Traffic Elastic EZ 505

Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

podklad

beton, cementový potěr

podkladní nátěr

StoPox GH 502 nebo StoPox GH 530

křemičitý písek

StoQuarz

povrchová úprava

uzavírací nátěr
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StoPox EZ 505

StoPox DV 100 nebo StoPur DV 508

Systémy pro pojezdové plochy
StoFloor Traffic Elastic 590 EP

Popis systému StoFloor Traffic Elastic 590 EP
beton, cementový potěr

podkladní nátěr

StoPox GH 502

křemičitý písek

StoQuarz

povrchová úprava

Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

podklad

StoPox 590 EP

křemičitý písek

StoQuarz

uzavírací nátěr

StoPox DV 100
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Systémy pro pojezdové plochy
StoFloor Traffic BB OS

Popis systému StoFloor Traffic Rigid BB OS

Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

podklad

beton, cementový potěr

podkladní nátěr

StoPox GH 530 nebo StoPox GH 502

křemičitý písek

StoQuarz

povrchová úprava
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StoPox BB OS

Podkladní nátěry

Přehled podkladních nátěrů
vlastnosti
pojivo

oblast použití
zvlášnosti

nutný
posyp

parkovací plochy
v interiéru a
vystavené

parkovací plochy, Rampy
kontakt se
zeminou

technické
místnosti

není nutný



 





StoCryl EH 100

akrylát, vodou
ředitelný

StoPma GH 500

PMMA

velmi rychlé
tvrdnutí

není nutný





 



StoPox GH 502

epoxidová
pryskyřice

podkladní nátěr
pro parkovací
domy, odzkoušený na působení
vlhkosti zespodu

podmíněně

 




 




 




 




StoPox GH 530

epoxidová
pryskyřice

již naplněný,
podmíněně
odzkoušený na
působení vlhkosti
ze spodní strany

 



 







 



StoPox IHS BV

epoxidová
pryskyřice









StoPox WG 100/
StoPox WG 100
getönt

epoxidová
systémový
pryskyřice, vodou podkladní nátěr
paropropustný
ředitelná

podmíněně




 


 


 


StoPox ZNP

antikorozní ochra- podmíněně
epoxidová
na
pryskyřice, na
bázi rozpouštědla













Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

výrobek

  velmi dobrý

dobrý
podmíněně

StoCryl EH 100
Podkladní nátěr EP Hybrid
Použití
do interiéru a exteriéru, na podlahových plochách, na beton a cementové potěry, jako podkladní nátěr pod StoCrete EH 200

Cca. spotřeba

0,10 - 0,20 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Zpracování

Vlastnosti
jednosložkový, k okamžitému použití, velmi dobrá přilnavost k podkladu, rychlé schnutí, vhodný pro vlhké podklady a podklady vystavené
zpětnému vlhnutí, velmi dobré smáčení podkladu
01144-002

StoCryl EH 100

5 kg kanystr

StoPma GH 500
Podkladní nátěr PMMA pro systémy povrchové ochrany v parkovacích domech
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, na cementem vázané, suché podklady jako betonové nebo potěrové plochy, jako
Vzhled
součást testovaného systému ochrany povrchu OS 8.16
Zpracování
Vlastnosti
rychlé tvrdnutí, zpracovatelnost od 0°C do 30°C, nízká viskozita, velmi
dobrá přilnavost na minerálních podkladech, testována snášenlivost
mezi povrchovou úpravu a betonem nasyceným vodou a na povrchu
zaschlým podle EN 13578

0,3 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu
transparentní
+ Kat

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, StoPma GH 500 se smí zpracovávat pouze ve stavu bez plniva
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Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

Podkladní nátěry

StoPox GH 502
EP podkladní nátěr, pro certifikované systémy povrchové ochrany v parkovacích domech, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, na suché,
cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry,
vyrovnávací stěrková hmota při hloubce nerovností > 0,5 mm, jako
součást testovaných systémů ochrany povrchu pro parkovací domy OS
8 a OS 11

Cca. spotřeba

0,2 - 0,3 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, testovaná odolnost
proti odtržení a tvoření bublin při vzlínající vlhkosti, doplnit křemičitým
pískem na stavbě

gumovou stěrkou a/nebo válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
08167/004

StoPox GH 502

28 kg sada

08167/003

StoPox GH 502

551 kg sada

StoPox GH 530
EP podkladní nátěr, předem plněný, pro certifikované systémy povrchové ochrany, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr a samonivelační stěrková hmota, na suché, cementem
vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, jako součást
testovaných systémů ochrany povrchu pro parkovací domy OS 8 a OS
11, pískovaná pod nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,35 - 0,55 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

neprůsvitný

Zpracování

Vlastnosti
vyplněno speciálními plnivy, velmi dobré spojení s podkladem, velmi
dobré odvzdušnění, testována snášenlivost mezi porvchovou úpravou
a betonem nasyceným vodou a na povrchu zaschlém podle DIN
EN 13578:2003, testováno chování při zadním působení vlhkosti podle
směrnice “Ochrana a údržba betonových konstrukčních součástí (směrnice o údržbě)” Německého výboru pro železobeton (DAfStb)

gumovou stěrkou

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
08238/001

StoPox GH 530

30 kg sada

08238/002

StoPox GH 530

1050 kg sada

StoPox WG 100
EP podkladní nátěr, vodou ředitelný, s nízkým obsahem emisí
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry se
Vzhled
síranem vápenatým a hořečnatým, jako podkladní nátěr pod vodou
ředitelné nátěry StoPox, adhézní můstek na hladké minerální podklady, Zpracování
adhézní můstek na staré nátěry na bázi EP/PUR pryskyřic (proveďte
zkušební vzorek), jako nášlapná vrstva testovaného systému ochrany
povrchů StoCretec OS 8.5
Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, adhézní můstek
na staré nátěry, paropropustný, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě,
doplnit křemičitým pískem na stavbě, bez emisí VOC
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
00562/001

StoPox WG 100 (A+B)

12 kg sada

00562/003

StoPox WG 100 Set

30 kg sada
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0,30 - 0,50 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu
mléčné zakalení

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Podkladní nátěry

StoPox WG 100 barevný
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým, jako barevný podkladní nátěr
a stěrková hmota pod vodou ředitelné nátěry StoPox EP a uzavírací
nátěry, adhézní můstek na hladké minerální podklady, adhézní můstek
na staré nátěry na bázi EP/PUR pryskyřic (proveďte zkušební vzorek)

Cca. spotřeba

0,30 - 0,50 kg/m² rozmíchaný materiál jako
podkladní nátěr

Vzhled

matný
barevný

Odstín

značná rozmanitost odstínů, tónovatelná podle
systému barev StoColor, RAL, NCS

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, paropropustný,
rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě, doplnit křemičitým pískem na
stavbě, bez emisí VOC

Zpracování
Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
08748/001

StoPox WG 100 tónovaný (A+B)

12 kg sada

StoPox ZNP
EP antikorozní ochrana
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako antikorozní ochrana pro železo a
ocel, jako antikorozní ochrana pro lepené vyztužení nosné konstrukce
z oceli

Cca. spotřeba

0,25 kg/m² antikorozní ochrana

Odstín

pískověžlutá, červenohnědá

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k železu a oceli, jako antikorozní ochrana s aktivními antikorozními pigmenty
14098/009

StoPox ZNP Combi sandgelb

9 kg sada

14098/010

StoPox ZNP Combi rotbraun

9 kg sada

14098/007

StoPox ZNP Combi sandgelb

15 kg sada

14098/008

StoPox ZNP Combi rotbraun

15 kg sada

Přehled povrchových úprav
výrobek

vlastnosti
pojivo

oblast použití
zvláštnosti

StoCrete EH 200

epoxidová pryskyřice, rychlé vytvrdnutí,
cement
paropropustný

StoPma RZ 500

PMMA-pryskyřice

StoPox 590 EP

epoxidová pryskyřice vysoká odolnost proti
opotřebení

StoPox GH 530/
StoQuarz

epoxidová pryskyřice

StoPox TEP Multi Top kompbinace
epoxidové a
polyuretanové
pryskyřice

překlenutí trhlin

parkovací plochy v
interiéru a vystavené

parkovací plochy,
kontakt se zeminou

rampy

velmi rychlé
vytvrdnutí

vysoká odolnost proti
opotřebení

StoPox WG 100/
StoQuarz

epoxidová praskyřice, paropropustný
vodouředitelná

StoPur EZ 501

polyuretanová
pryskyřice

StoPur EZ 505

polyuretanová
pryskyřice
ve l m i d o b r ý
dobrý
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Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

EP podkladní nátěr, vodou ředitelný

Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

Povrchové úpravy

StoCrete EH 200
Samonivelační povrchová úprava EP Hybrid
Použití
do interiéru a exteriéru, na podlahových plochách, mezinátěr na bázi
cementu zušlechtěný epoxidovou pryskyřicí a s možností rychlého
nanášení

Cca. spotřeba

1,9 kg/m² na mm tloušťky vrstvy
4,0 kg/m² doporučené nanesení materiálu
4,0 mm maximální tloušťka vrstvy, bez plniva

Vlastnosti
dvousložkový, velmi dobré samonivelační vlastnosti, velmi dobrá přilnaOdstín
vost na suchých a vlhkých podkladech, velmi rychlé tvrdnutí, vhodný
pro vlhké podklady a podklady vystavené zpětnému vlhnutí, nehořlavý, Zpracování
A2fl-s1, podle EN 13501-1-2007

6,0 mm maximální tloušťka vrstvy, 1:0,5
s plnivem
šedá, není odstín RAL

Upozornění
výrobek vyhovuje EN 13813, výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2
01152/003

StoCrete EH 200 Set

30 kg sada

StoPma RZ 500
Nášlapná vrstva PMMA pro certifikované systémy povrchové ochrany v parkovacích domech
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako součást
testovaného systému ochrany povrchu OS 8.16
Vlastnosti
rychlé tvrdnutí, zpracovatelnost od 0°C do 30°C, nízká viskozita,
mechanicky odolný, na stavbě plněný StoQuarz AS 300 (směšovací
poměr 1:1,5)

Cca. spotřeba

1,5 kg/m² jako nášlapná vrstva (směs)

Odstín

šedá, není nárok na shodu odstínů

Zpracování

+ Kat

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
20 kg kbelík

00133-001

StoPox 590 EP
EP povrchová úprava, cementem pojená, protiskluzná, překlenující trhliny, pro certifikované systémy povrchové ochrany
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, nášlapná vrstva v testovaném systému
ochrany povrchu OS 8.15, neklouzavá povrchová úprava podlah
překlenující trhliny pro středně až vysoce mechanicky namáhané
průmyslové podlahy a pojízdné plochy

Cca. spotřeba

1,6 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Odstín

světle šedá

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na matně vlhké cementové podklady, houževnaté a odolné plochy, protiskluzný

se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
03781/003

StoPox 590 EP Set

30 kg sada

StoPox TEP MultiTop
EP povrchová úprava splňující náročnější požadavky, certifikovaná pro povrchovou ochranu betonu v dopravním stavitelství
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako pojížděné utěsnění pro podlahové
plochy v parkovacích domech a podzemních garážích, hwO (hlavní
účinná povrchová vrstva) testovaných systémů ochrany povrchu pro
parkovací domy StoCretec OS 11 a.5 a StoCretec OS 11 b.5, jako
nášlapná vrstva v systému ochrany povrchu OS 10.2

Cca. spotřeba

1,9 kg/m² jako nášlapná vrstva
Odstín

se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
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StoPox TEP MultiTop Set

šedá

Zpracování

Vlastnosti
odolnost proti olejům a palivům, vysoká odolnost proti opotřebení,
překlenující dynamické trhliny

14087/010

2,3 - 2,5 kg/m² jako plovoucí vrstva

30 kg sada

Povrchové úpravy

StoPur EZ 501
PUR nášlapná vrstva pro certifikované systémy povrchové ochrany v dopravním stavitelství

Vlastnosti
mechanicky odolný, trhliny překlenující, doplnit křemičitým pískem na
stavbě

Cca. spotřeba

1,9 kg/m² jako nášlapná vrstva

Odstín

šedá, není nárok na shodu odstínů

Zpracování
se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, během
tvrdnutí citlivý na vlhkost
04821/001

StoPur EZ 501 (A+B)

Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, nášlapná
vrstva v testovaném systému ochrany povrchu StoCretec OS 11 a.3

30 kg sada

StoPur EZ 505
PUR plovoucí a nášlapná vrstva s osvědčením, pro systémy povrchové ochrany v parkovacích domech
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, hwO (hlavní účinná povrchová vrstva)
testovaných systémů ochrany povrchu pro parkovací domy StoCretec
OS 11 a.3 a StoCretec OS 11 b.3

Cca. spotřeba

2,5 kg/m² jako nášlapná vrstva (hloubka nerovností = 0,5 mm)
2,8 kg/m² jako nášlapná vrstva (hloubka nerovností = 1,0 mm)

Vlastnosti
překlenující dynamické trhliny, doplnit křemičitým pískem na stavbě,
jednovrstvá nebo dvouvrstvá struktura

2,5 kg/m² jako plovoucí vrstva (hloubka nerovností = 0,5 mm)

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, během Odstín
tvrdnutí citlivý na vlhkost
Zpracování

šedá, není nárok na shodu odstínů

3,0 kg/m² jako plovoucí vrstva (hloubka nerovností = 1,0 mm)

se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem
02331/004

StoPur EZ 505 (A+B)

30 kg sada

Přehled uzavíracích nátěrů
výrobek

vlastnosti

ztvárnění

oblast použití

pojivo

zvlášnosti

použití v
interiéru

použití v
exteriéru

výběr odstínů stupeň lesku

parkovací
plochy v int.
a ext.

parkovací
plochy v
kontaktu se
zeminou

rampy

StoPma DV 500

PMMA

velmi rychlé
tvrdnutí

 

 

omezený
hedvábně
výběr odstínu matný

 



 

StoPma DV 500
transparent

PMMA

velmi rychlé
tvrdnutí

 

 

transparentní hedvábně
matný

 



 

StoPox BB OS

epoxidová
pryskyřice





RAL, ostatní

lesklý



 

 

StoPox DV 100

epoxidová
pryskyřice





RAL, ostatní

lesklý

 

 

 

StoPox DV 101

epoxidová
pryskyřice





lesklý
omezený
výběr odstínů



 

 

StoPox WL 100

epoxidová
pryskyřice,
vodou
ředitelná









RAL, SCS,
ostatní

lesklý





 







StoPur DV 508

polyuretano- vysoká stálost 
vá pryskyřice odstínu

obsahující

rozpouštědla

 



RAL, ostatní

lesklý

 











paropropustný

  velmi dobrý

dobrý

37

Povrchová úprava pro
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Uzavírací nátěry

StoPma DV 500
Uzavírací nátěr PMMA pro certifikované systémy povrchové ochrany v parkovacích domech, barevný
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako součást
testovaného systému ochrany povrchu OS 8.16

Cca. spotřeba
Vzhled

barevný

Vlastnosti
rychlé tvrdnutí, zpracovatelnost od 0°C do 30°C, mechanicky a chemicky odolné

Odstín

Barevné tóny na skladě: RAL 7032, RAL 7030.
Další odstíny na vyžádání.

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813

0,4 - 0,6 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti
na podkladu

Zpracování

+ Kat

StoPma DV 500 transparentní
Uzavírací nátěr PMMA pro systémy povrchové ochrany v parkovacích domech, transparentní
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách

Cca. spotřeba

0,4 - 0,6 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti
na podkladu

Vlastnosti
rychlé tvrdnutí, zpracovatelnost od 0°C do 30°C, mechanicky a chemicky odolné

Vzhled

transparentní

Zpracování

+ Kat

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2

StoPox DV 100
EP uzavírací nátěr s osvědčením, pro povrchové úpravy ze syntetických pryskyřic s posypem
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako elastifikovaný uzavírací nátěr pro samonivelační vrstvy s posypem, v místech
s požadavky na protiskluznost, jako součást testovaných systémů
ochrany povrchu StoCretec
Vlastnosti
mechanicky a chemicky odolné, vysoká kryvost na pískem sypaných
mezivrstvách
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813

Cca. spotřeba

0,6 - 1,0 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti
na podkladu

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování
gumovou stěrkou a válečkem

04848/018

StoPox DV 100 Set RAL7030

30 kg sada

04848/019

StoPox DV 100 Set RAL7032

30 kg sada

04848/020

StoPox DV 100 Set RAL7035

30 kg sada

04848/021

StoPox DV 100 Combi tónovaný

12 kg sada

04848/017

StoPox DV 100 Set tónovaný

30 kg sada

StoPox WL 100
EP vodou ředitelný lak, lesklý, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, pro cementem vázané podklady, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým, jako barevný uzavírací nátěr pro
průmyslové podlahy a dopravní plochy, jako uzavírací nátěr v systému
StoCretec OS 8.5, pro výrobní prostory v potravinářském průmyslu
(podlaha, stěna, strop)

Cca. spotřeba

0,15 - 0,25 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Vlastnosti
paropropustný, lze ředit vodou, velmi dobrá přilnavost k podkladu, bez
Zpracování
emisí VOC, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C
Upozornění
nevhodné pro plochy s vysokým mechanickým namáháním, výrobek
vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé certitikáty o zkouškách

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

03470/024

StoPox WL 100 Set RAL7001

30 kg sada

03470/008

StoPox WL 100 (A+B)

12 kg sada

03470/015

StoPox WL 100 (A+B)

30 kg sada
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Uzavírací nátěry

StoPur DV 508
PUR uzavírací nátěr s osvědčením pro systémy povrchové ochrany v parkovacích domech, s nízkým obsahem rozpouštědla

Vlastnosti
vazce elastický, odolnost proti UV a povětrnostním vlivům, odolná
proti otěru, nízký obsah rozpouštědla

Cca. spotřeba

0,6 - 1,0 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako uzavírací nátěr pro nášlapnou
vrstvou s posypem testovaného systému ochrany povrchů pro
parkovací domy StoCretec OS 11 a.5, pro parkovací plochy v místech
vystavených přímému slunečnímu záření

Zpracování

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
09497/001

StoPur DV 508 Set tónovaný

20 kg sada

Směsi plniv
StoQuarz AS 300
Příměs se speciálně upravenou velikostí zrna pro plnění StoPma EB 300 a StoPma RZ 500
Použití
jako složka plniva pro pryskyřice PMMA v souladu s technickým listem

Zpracování

přísada do kompletní směsi

20 kg sáček

01439-003

Katalyzátory
StoPma KAT 300
Katalyzátor PMMA pro balkonové systémy a systémy parkovacích domů StoPma
Použití
do exteriéru
Vlastnosti
dibenzoylperoxid (50%), rychlé tvrdnutí, lze zpracovávat při 0 °C až
30 °C
Upozornění
neskladujte v kontaktu s kovy
2 kg karton/184 kg paleta

09325-003

Doplňkové produkty
StoDivers TEP MultiTop ESA
Additiv do systémů pro parkovací domy TEP MultiTop
Použití
jako jednovrstvé aditivum pro systém StoPox TEP Multi-Top pro
parkovací domy, pro vodorovné plochy, lze provést jako plovoucí a
nášlapnou vrstvu v jednom pracovním kroku

Cca. spotřeba

1,0 ks na 30kg StoPox TEP MultiTop

Zpracování

přidává se do rozmíchaného materiálu StoPox
TEP Multi Top v poměru 1,25 hmot. %

Cca. spotřeba

0,15 - 0,45 g na 30kg StoPox TEP MultiTop

Vlastnosti
po 20–45 minutách dojde k reverzibilní thixotropii, v jejímž důsledku
posypový písek pronikne pouze do třetiny vrstvy

StoDivers TEP Quick
Urychlovač pro StoPox TEP MultiTop
Použití
pro urychlení procesu tvrdnutí u StoPox TEP Multi Top
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Povrchová úprava pro
pojezdové plochy

Doplňkové produkty

StoPma CB 500
Pojivo PMMA pro dutá zaoblení, tixotropní
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, lze použít např. u vyzkoušeného systému ochrany povrchu OS 8.16, pro tloušťku vrstev < 5 mm

Cca. spotřeba

2 kg/m²/mm jako maltová směs

Vlastnosti
rychlé tvrdnutí, lze zpracovávat při 0 °C až 30 °C, pastovitý, na stavbě
plněný výrobky StoQuarz (směšovací poměr 1:3)
00179-001
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15 kg kbelík/180 kg paleta

Elektricky vodivá povrchová úprava
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Systémy pro plochy s elektrostatickým výbojem
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Podkladní nátěry
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Povrchové úpravy
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Uzavírací nátěry
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Doplňkové produkty

Elektricky vodivá povrchová
úprava

Elektricky
vodivá
povrchová
úprava

Bosch GmbH EVI Audio, Straubing, Německo
architekt: Ing. Büro Ammer, Straubing, Německo
fotograf: Johannes Vogt, Mannheim, Německo
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Elektricky vodivá povrchová úprava
StoFloor ESD Elastic IB 510

Popis systému StoFloor ESD Elastic IB 510
podklad

podkladní nátěr

Elektricky vodivá povrchová
úprava

vyrovnání
(do hloubky > 0,5 mm)

beton, cementový potěr, anhydrit, další po konzultaci

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 nebo StoPox GH 305 nebo StoPox 452 EP nebo StoPox GH 300 nebo
StoPox HVP O nebo StoPox FBS LF nebo StoPox IHS BV nebo StoPur IB 500

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 a StoQuarz, další po konzultaci

vodivý pásek

StoDivers LB 100

vodivá vrstva

StoPox WL 110 nebo StoPox WL 118

povrchová úprava

uzavírací nátěr (volitelně)
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StoPur IB 510

StoPur WV 210 nebo StoPur KV

Elektricky vodivá povrchová úprava
StoFloor ESD KU 611

Popis systému StoFloor ESD KU 611

podkladní nátěr

vyrovnání (volitelně
do hloubky > 0,5 mm)

beton, cementový potěr, anhydrit, další po konzultaci

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 nebo StoPox GH 305 nebo StoPox 452 EP nebo StoPox GH 300 nebo
StoPox HVP O nebo StoPox FBS LF nebo StoPox IHS BV

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 a StoQuarz, ostatní po konzultaci

vodivý pásek

StoDivers LB 100

vodivá vrstva

StoPox WL 110 nebo StoPox WL 118

povrchová úprava

uzavírací nátěr (volitelně)
(optional)

Elektricky vodivá povrchová
úprava

podklad

StoPox KU 611

StoPur WV 210 nebo StoPur KV
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Elektricky vodivá povrchová úprava
StoFloor ESD KU 613

Popis systému StoFloor ESD KU 613
podklad

podkladní nátěr

Elektricky vodivá povrchová
úprava

vyrovnání

beton, cementový potěr, anhydrit, další po konzultaci

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 nebo StoPox GH 305 nebo StoPox 452 EP nebo StoPox GH 300 nebo StoPox HVP
O nebo StoPox FBS LF nebo StoPox IHS BV

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 a StoQuarz, další po konzultaci

vodivý pásek

StoDivers LB 100

vodivá vrstva

StoPox WL 110 nebo StoPox WL 118

povrchová úprava
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StoPox KU 613

Elektricky vodivá povrchová úprava
StoFloor ESD WB 113

Popis systému StoFloor ESD WB 113

podkladní nátěr

vyrovnání

vodivý pásek

beton, cementový potěr, anhydrit, další po konzultaci

StoPox WG 100

StoPox WG 100 a StoQuarz

StoDivers LB 100

vodivá vrstva (volitelně)

StoPox WL 110

povrchová úprava

StoPox WB 113

Elektricky vodivá povrchová
úprava

podklad
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Podkladní nátěry

Přehled podkladních nátěrů

Elektricky vodivá povrchová
úprava

výrobek

vlastnosti
pojivo

zvláštnosti

nutný posyp

StoPox GH 205

epoxidová pryskyřice

standardní podkladní nátěr, odzkoušený na
působení vlhkosti ze spodní strany,

podmíněně

StoPox GH 305

epoxidová pryskyřice

rychlé vytvrdnutí

podmíněně

StoPox GH 530

epoxidová pryskyřice

již naplněný, odzkoušený na působení
vlhkosti ze spodní strany

podmíněně

StoPox IHS BV

epoxidová pryskyřice

standardní podkladní nátěr

nutný

StoPox WG 100

epoxidová pryskyřice, vodou ředitelná

systémový podkladní nátěr paropropustný

podmíněně

StoCryl EH 100
Podkladní nátěr EP Hybrid
Použití
do interiéru a exteriéru, na podlahových plochách, na beton a cementové potěry, jako podkladní nátěr pod StoCrete EH 200

Cca. spotřeba

0,10 - 0,20 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Zpracování

Vlastnosti
jednosložkový, k okamžitému použití, velmi dobrá přilnavost k podkladu, rychlé schnutí, vhodný pro vlhké podklady a podklady vystavené
zpětnému vlhnutí, velmi dobré smáčení podkladu
01144-002

StoCryl EH 100

5 kg kanystr+

StoPox 452 EP
EP podkladní nátěr na vlhké podklady
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, utěsnění kapilár a pórů na podkladech vázaných cementem, jako podkladní nátěr
na vlhkých podkladech vázaných cementem, jako podkladní nátěr na
neminerální podklady jako ocelové příruby a nosné staré epoxidové
nátěry, jako podkladní nátěr na balkony

Cca. spotřeba

0,3 - 0,6 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních a organických podkladech a
nerezové oceli, obsahuje odvzdušňovací aditiva

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, Jako plněná pryskyřice: zubatým
hladítkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
14062/022

StoPox 452 EP Combi

4 kg sada

14062/023

StoPox 452 EP Combi

10 kg sada

14062/025

StoPox 452 EP Set

25 kg sada

StoPox GH 205
EP podkladní nátěr, certifikovaný, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr na minerální podklady, vyrovnávací stěrková hmota při
hloubce nerovností > 0,5 mm, utěsnění kapilár a pórů na podkladech
vázaných cementem

Cca. spotřeba

0,2 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, testovaná odolnost
proti odtržení a tvoření bublin při vzlínající vlhkosti, obsahuje odvzdušňovací aditiva, doplnit křemičitým pískem na stavbě, bez emisí VOC

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813,
součást různých systémů podlahových krytin povolených stavebně
podle AgBB
04807/018

StoPox GH 205 Combi

10 kg sada

04807/017

StoPox GH 205

25 kg sada

04807/019

StoPox GH 205

551 kg sada
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Podkladní nátěry

StoPox GH 530
EP podkladní nátěr, předem plněný, pro certifikované systémy povrchové ochrany, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr a samonivelační stěrková hmota, na suché, cementem
vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, jako součást
testovaných systémů ochrany povrchu pro parkovací domy OS 8 a OS
11, pískovaná pod nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,35 - 0,55 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

neprůsvitný

Zpracování

Vlastnosti
vyplněno speciálními plnivy, velmi dobré spojení s podkladem, velmi
dobré odvzdušnění, testována snášenlivost mezi porvchovou úpravou
a betonem nasyceným vodou a na povrchu zaschlém podle DIN
EN 13578:2003, testováno chování při zadním působení vlhkosti podle
směrnice “Ochrana a údržba betonových konstrukčních součástí (směrnice o údržbě)” Německého výboru pro železobeton (DAfStb)

gumovou stěrkou

08238/001

StoPox GH 530

30 kg sada

08238/002

StoPox GH 530

1050 kg sada

StoPox HVP O
EP podkladní nátěr, na olejem znečištěné podklady
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, vlhké,
očištěné, cementem vázané podklady, jako podkladní nátěr podkladů
kontaminovaných olejem po jejich předchozím očištění, pískovaná pod
nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,6 - 1,0 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

mléčné zakalení

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k podkladu, vysoká kapilární aktivita, účinné
zabránění kapilárnímu vzlínání olejových nečistot

gumovou stěrkou a/nebo válečkem, přímo na
připravený betonový podklad

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
14185/008

StoPox HVP O Combi

15 kg sada

14185/009

StoPox HVP O Set

30 kg sada

14185/010

StoPox HVP O Combi

5 kg sada

Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr na minerální podklady, pískovaná pod nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,2 - 0,3 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Vlastnosti
vysoká kapilární aktivita, nízká viskozita, obsahuje odvzdušňovací
aditiva, na suché podklady

Zpracování

StoPox IHS BV
Podkladní nátěr EP

gumovou stěrkou a/nebo válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, necertifikováno proti vzlínající vlhkosti
14082/011

StoPox IHS BV (A+B)

760 kg sada

14082/012

StoPox IHS BV (A+B)

28 kg sada
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Elektricky vodivá povrchová
úprava

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813

Podkladní nátěry

StoPox WG 100
EP podkladní nátěr, vodou ředitelný, s nízkým obsahem emisí
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry se
Vzhled
síranem vápenatým a hořečnatým, jako podkladní nátěr pod vodou
ředitelné nátěry StoPox, adhézní můstek na hladké minerální podklady, Zpracování
adhézní můstek na staré nátěry na bázi EP/PUR pryskyřic (proveďte
zkušební vzorek), jako nášlapná vrstva testovaného systému ochrany
povrchů StoCretec OS 8.5
Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, adhézní můstek
na staré nátěry, paropropustný, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě,
doplnit křemičitým pískem na stavbě, bez emisí VOC

0,30 - 0,50 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu
mléčné zakalení

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Elektricky vodivá povrchová
úprava

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
00562/001

StoPox WG 100 (A+B)

12 kg sada

00562/003

StoPox WG 100 Set

30 kg sada

Přehled povrchových úprav
výrobek

vlastnosti

ztvárnění

pojivo

splňuje požadavky ESD v
kombinaci s

výběr odstínů

stupeň lesku

StoPox IB 510

polyuretanová pryskyřice, chudá

StoPox WL 110
StoPox WL 118
StoPur WV 210
StoPur KV

RAL, ostatní

lesklý

StoPox KU 611

epoxidová pryskyřice, chudá

StoPox WL 110
StoPox WL 118
StoPur WV 210
StoPur KV

RAL, ostatní

lesklý

StoPox WB 110

epoxidová pryskyřice, vodou
ředitelná, chudá

StoPox WL 110
StoPox WL 118
StoPur WL 113
StoPur KV

RAL, SCS, ostatní

hedvábně matný

StoPox WB 113

epoxidová pryskyřice, vodou
ředitelná, chudá

RAL, SCS, ostatní

hedvábně matný

StoPox KU 411

epoxidová pryskyřice

StoPox WL 110
StoPox WL 118
StoPur WV 210
StoPur KV

RAL, ostatní

lesklý

StoPox KU 613

epoxidová pryskyřice

StoPox WL 110
StoPox WL 118

RAL, ostatní

lesklý

StoPox KU 615

epoxidová pryskyřice

StoPox WL 110
StoPox WL 118

RAL, ostatní

lesklý
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Podkladní nátěry

StoPox KU 611
EP povrchová úprava, chemicky a mechanicky odolná, elektricky vodivá
Použití
interiér, jako barevná, elektricky vodivá povrchová úprava pro průmyslové podlahové plochy
Vlastnosti
elektricky vodivé (EN 1081, EN 61340-4-1), vysoká chemická odolnost
podle seznamu odolnosti vůči chemikáliím, vysoce mechanicky odolný,
velmi dobrý rozliv a odvzdušnění, vysoká odolnost proti opotřebení,
bez obsahu aditiv poškozujících lak, pro čištění krátkodobě +80 °C,
trvalá vlhkost max. +50 °C

Cca. spotřeba

2,0 - 2,5 kg/m² jako povrchová úprava

Vzhled

lesklý

Odstín

Zpracování

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
01462/013

StoPox KU 611 Set tónovaný

se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

30 kg sada

Elektricky vodivá povrchová
úprava

StoPox KU 613
EP povrchová úprava, elektricky vodivá
Použití
interiér, jako barevná, elektricky vodivá povrchová úprava pro průmyslové podlahové plochy se zvýšenými nároky na ochranu proti ESD
Vlastnosti
nízká spotřeba, vysoká odolnost proti opotřebení, velmi dobrý rozliv,
objemově vodivý, splňuje požadavky podle EN 61340-5-1, splňuje
požadavky podle DIN VDE 0100-410 (v kombinaci se StoPox WL 118)
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813

Cca. spotřeba

1,0 - 1,2 kg/m² jako povrchová úprava

Vzhled

lesklý

Odstín

omezený výběr odstínů

Zpracování
se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem
30 kg sada

04924/005

StoPox KU 615
EP povrchová úprava, elektricky vodivá
Použití
Cca. spotřeba
interiér, jako barevná, elektricky vodivá povrchová úprava pro podlahoVzhled
vé plochy se zvýšenými nároky na ochranu proti ESD
Odstín
Vlastnosti
vysoce mechanicky zatížitelný, velmi dobrý rozliv, splňuje požadavky
Zpracování
dle EN 61340-5-1 (07.2017) (relativní vlhkost > 25 %)

1,8 - 2,0 kg/m² rozmíchaný materiál
lesklý
pro cenové skupiny PG 11/PG 12 viz tabulku
odstínů pro produkty StoPox a StoPur

se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem
02517/001

StoPox KU 615 Set

31,5 kg sada
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Povrchové úpravy

StoPox WB 110
EP povrchová úprava, vodou ředitelná, elektricky vodivá, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, na podlahových plochách, na cementem vázané podklady
v kontaktu se zeminou, potěry se síranem vápenatým a hořečnatým,
jako barevná povrchová úprava pro průmyslové podlahové plochy
Vlastnosti
elektricky vodivé (EN 1081, EN 61340-4-1), odolný, bez emisí VOC,
velmi dobrá propustnost pro vodní páry (třída I)
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
01485/001

Cca. spotřeba

3,0 - 4,0 kg/m² doporučené nanesení materiálu

Vzhled

hedvábně matný

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování

StoPox WB 110 Set tónovaný

22 kg sada

StoPox WB 113
EP povrchová úprava, vodou ředitelná, elektricky vodivá, s nízkým obsahem emisí
Elektricky vodivá povrchová
úprava

Použití
interiér, na podlahových plochách, na cementem vázané podklady
v kontaktu se zeminou, potěry se síranem vápenatým a hořečnatým,
jako barevná povrchová úprava pro plochy ESD

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² na mm tloušťky mokré vrstvy

Vzhled

hedvábně matný
neuvolňuje vlákna

Odstín
Vlastnosti
Zpracování
objemově vodivý, splňuje požadavky podle EN 61340-5-1 a ANSI/ESD
S20.20-2014, bez uhlíkových vláken, vodivost nezávislena relativní vlhkosti vzduchu, velmi dobrá propustnost pro vodní páry (třída I), splnění
norem bez další vrstvy vodivého laku, bez emisí VOC
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2

omezený výběr odstínů

se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

StoPox WHG Leit 110
EP vodivá vrstva, na vodní bázi, testované systémy na ochranu betonu ve vodním hospodářství
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako elektricky vodivý mezinátěr v systému StoCretec WHG 2 (Z-59.12-311),
StoCretec WHG 8 (Z-59.12-409)

Cca. spotřeba

0,12 - 0,2 kg/m² jako vodivý mezinátěr

Odstín

černá

Zpracování

Vlastnosti
dobrá soudržnost s další vrstvou, velmi dobrá horizontální vodivost,
velmi dobrá přilnavost k podkladu
03735/001

StoPox WHG Leit 110

gumovou stěrkou a/nebo válečkem
12 kg sada

StoPox KU 411
EP strukturovatelný uzavírací nátěr, elektrický vodivý
Použití
interiér, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo
potěry, jako barevný strukturovaný uzavírací nátěr pro průmyslové
podlahové plochy
Vlastnosti
elektricky vodivé (EN 1081, EN 61340-4-1), nastavení viskózní struktury, bez obsahu aditiv poškozujících lak

Cca. spotřeba

0,6 - 0,7 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

nopkovitá struktura
lesklý

Odstín

omezený výběr odstínů, světlé barevné tóny
mají nižší krycí schopnost

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813

Zpracování

03725/003

StoPox KU 411 Combi getönt

15 kg sada

03725/004

StoPox KU 411 Set tónovaný

30 kg sada
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Uzavírací nátěry

StoPox WL 110
EP vodící vrstva, vodou ředitelná, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry se
síranem vápenatým a hořečnatým, jako vodivá mezivrstva pod elektricky vodivými krycími nátěry

Cca. spotřeba

0,15 - 0,2 kg/m² jako vodivý mezinátěr

Odstín

černá

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobrá soudržnost s následujícími mezinátěry a konečnými nátěry, lze ředit vodou, rychlé tvrdnutí
při pokojové teplotě, velmi dobrá horizontální vodivost, bez emisí VOC
01784/004

StoPox WL 110

gumovou stěrkou a válečkem

12 kg sada

StoPox WL 111
Použití
interiér, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady
jako betonové plochy nebo potěry, potěry se síranem vápenatým a
hořečnatým
Vlastnosti
elektricky vodivé (EN 1081, EN 61340-4-1), paropropustný, lze ředit
vodou
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2

Cca. spotřeba

0,2 - 0,3 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

lesklý

Odstín

světlé barevné tóny mají nižší krycí schopnost

Zpracování
gumovou stěrkou a válečkem

03637/002

StoPox WL 111, Set, tónovaný

12 kg sada

StoPox WL 113
EP vodou ředitelný lak, elektricky vodivý, se sníženým obsahem emisí
Použití
interiér, na podlahových plochách, na minerální podklady jako beton
a cementová mazanina, jako potěry se síranem vápenatým a hořečnatým, jako elektricky vodivý uzavírací nátěr pro střední namáhání

Cca. spotřeba

hedvábně lesklá

Odstín

Omezený výběr odstínů:
PG 11 (ca. RAL 7001, 7004, 7023, 7030, 7032,
7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7045,
7046) a PG 12 (ca. RAL 1019, 1020, 4009,
5014, 5024, 6011, 7005, 7010, 7015, 7016,
7024, 7026, 7031, 7039), další odstíny na
vyžádání

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k podkladu, elektricky vodivé (EN 61340-4-1, EN
61340-4-5, EN 61340-5-1), bez emisí VOC
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, na elektricky vodivé povrchové
úpravy StoPox

0,2 - 0,3 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

Zpracování
gumovou stěrkou a lakovacím válečkem

04910/001

StoPox WL 113 (A+B)

9 kg sada

StoPox WL 118
EP vodící vrstva, vodou ředitelná, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry se
síranem vápenatým a hořečnatým, jako vodivá mezivrstva pod elektricky vodivými krycími nátěry

Cca. spotřeba

0,15 - 0,20 kg/m² jako vodivý mezinátěr

Odstín

černá

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobrá soudržnost s následujícími mezinátěry a konečnými nátěry, rychlé tvrdnutí při pokojové
teplotě, bez emisí VOC, splňuje nároky podle DIN VDE 0100-410
(2007-06)(v kombinaci se zvolenými krycími nátěry)
08886/001

StoPox WL 118

gumovou stěrkou a válečkem

12 kg sada
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Elektricky vodivá povrchová
úprava

EP vodou ředitelný lak, lesklý, elektricky vodivý, se sníženým obsahem emisí

Uzavírací nátěry

StoPur KV
PUR uzavírací nátěr, vodivý, obsahující rozpouštědla
Použití
interiér, na podlahové plochy málo mechanicky a chemicky namáhané,
elektricky vodivý uzavírací nátěr
Vlastnosti
splňuje požadavky podle EN 61340-5-1, obsahující rozpouštědla, velmi
vysoká stálost odstínu

Cca. spotřeba

0,1 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

hedvábně lesklá

Odstín

omezený výběr odstínů

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2

Zpracování

StoPur KV

5 kg sada

lakovacím válečkem
14283/014

StoPur WV 210
Elektricky vodivá povrchová
úprava

PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, matný, elektricky vodivý
Použití
interiér, na podlahových plochách, jako elektricky vodivý uzavírací
nátěr pro nízké namáhání
Vlastnosti
splňuje požadavky podle EN 61340-5-1, velmi vysoká stálost odstínu,
rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě

Cca. spotřeba

0,1 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

matný

Odstín

omezený výběr odstínů, další odstíny na
vyžádání

Zpracování
lakovacím válečkem
04450/004

StoPur WV 210 Set tónovaný

7,5 kg sada

Doplňkové produkty
StoDivers LB 100
Měděný vodicí pásek, pocínovaný
Použití
pro napojení na kruhové vedení u elektricky vodivých podlahových
materiálů

Formát

Šířka: 12 mm
Délka: 16,5 m

Vlastnosti
samolepicí
03044-002

StoDivers LB 100

1 ks/19 ks karton

StoDivers LS
Vodicí souprava
Použití
u elektricky vodivých strukturovatelných uzavíracích nátěrů EP, uzemnění pro elektricky vodivé povrchové úpravy podlah
Vlastnosti
obsahuje 10 přípojek
Upozornění
připojení k uzemnění smí provádět pouze elektrikář

StoDivers P 110
Polymerová disperze pro povrchové úpravy podlah, disipativní
Použití
interiér, jako polymerní disperze pro použití na elektricky vodivých
povrchových úpravách podlah

Cca. spotřeba

0,02 - 0,05 l/m² na jeden pracovní krok

Vzhled

transparentní
střední lesk

Vlastnosti
rychleschnoucí, vodou ředitelný, rozptylující náboj (disipativní)

Zpracování

snadné, rychlé nanášení běžně dostupnými
čisticími zařízeními

Upozornění
není odolný vůči změkčovadlům
00507-003
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StoDivers P 110

5 l kanystr/540 l paleta

Doplňkové produkty

StoQuarz Conduct černý
Křemičitý písek, elektricky vodivý

03731-001

Odstín

černá

25 kg sáček/1000 kg paleta

Elektricky vodivá povrchová
úprava

Použití
jako elektricky vodivý křemenný písek zrnitosti 0,3–0,8 mm
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Povrchová úprava pro čisté prostory

Povrchová
úprava
pro čisté
prostory
Systémy pro čisté prostory
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Podkladní nátěry

56

Povrchové úpravy

57

Uzavírací nátěry

57

Doplňkové produkty

Povrchová úprava pro čisté
prostory
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Solarfabrik Conergy, SolarModule GmbH & Co. KG, Frankfurt,Německo
(architekt) generální dodavatel: M+W Zander, Facility Engineering GmbH, Stuttgart,
Německo
fotograf: Anja Schlamann
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Podkladní nátěry

Popis systému StoFloor Cleanroom Rigid BB OS
beton, cementový potěr, anhydrit, další po konzultaci

podklad

podkladní nátěr

StoPox GH 205

křemičitý písek

StoQuarz

StoPox GH 205 a StoQuarz

vyrovnání

povrchová úprava

StoPox BB OS

uzavírací nátěr

StoPox WL 150 transparentní

Popis systému StoFloor Cleanroom Rigid KU 613
beton, cementový potěr, anhydrit, další po konzultaci

podklad

vyrovnání

StoPox GH 205

Povrchová úprava pro čisté
prostory

podkladní nátěr

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 a StoQuarz, další po konzultaci

vodivý pásek

StoDivers LB 100

vodivá vrstva

StoPox WL 110

povrchová úprava

StoPox KU 613

Popis systému StoFloor Cleanroom Rigid WL 100
podklad

beton (zatížení vlhkostí na zadní straně), cementová mazanina (zatížení vlhkostí na zadní straně), anhydrit,
magnezitový potěr

podkladní nátěr

StoPox WG 100 nebo StoPox WG 100 barevný

uzavírací nátěr

StoPox WL 100
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Podkladní nátěry, Povrchové úpravy

Podkladní nátěry
StoPox GH 205
EP podkladní nátěr, certifikovaný, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr na minerální podklady, vyrovnávací stěrková hmota při
hloubce nerovností > 0,5 mm, utěsnění kapilár a pórů na podkladech
vázaných cementem

Cca. spotřeba

0,2 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, testovaná odolnost
proti odtržení a tvoření bublin při vzlínající vlhkosti, obsahuje odvzdušňovací aditiva, doplnit křemičitým pískem na stavbě, bez emisí VOC

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813,
součást různých systémů podlahových krytin povolených stavebně
podle AgBB
04807/018

StoPox GH 205 Combi

10 kg sada

04807/017

StoPox GH 205

25 kg sada

04807/019

StoPox GH 205

551 kg sada

StoPox WG 100 barevný

Povrchová úprava pro čisté
prostory

EP podkladní nátěr, vodou ředitelný
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým, jako barevný podkladní nátěr
a stěrková hmota pod vodou ředitelné nátěry StoPox EP a uzavírací
nátěry, adhézní můstek na hladké minerální podklady, adhézní můstek
na staré nátěry na bázi EP/PUR pryskyřic (proveďte zkušební vzorek)

Cca. spotřeba

0,30 - 0,50 kg/m² rozmíchaný materiál jako
podkladní nátěr

Vzhled

matný
barevný

Odstín

značná rozmanitost odstínů, tónovatelná podle
systému barev StoColor, RAL, NCS

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, paropropustný,
rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě, doplnit křemičitým pískem na
stavbě, bez emisí VOC

Zpracování
Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
08748/001

StoPox WG 100 tónovaný (A+B)

12 kg sada

Povrchové úpravy
StoPox BB OS
EP povrchová úprava, průmyslová, bez emisí
Použití
interiér, na podlahových plochách, jako barevný standardní nátěr pro
průmyslové podlahové plochy, např. v automobilovém průmyslu, jako
barevný uzavírací nátěr v systému ochrany povrchu StoCretec OS 8
Vlastnosti
mechanicky a chemicky středně zatížitelná, pro čištění krátkodobě
+80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C, velmi dobrý rozliv a odvzdušnění,
bez obsahu aditiv poškozujících lak
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.

Cca. spotřeba

1,0 - 1,5 kg/m² na mm tloušťky vrstvy, při
povrchové úpravě do 1 mm
1,1 kg/m² na mm tloušťky vrstvy, při povrchové
úpravě 1 - 3 mm
0,6 - 0,8 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti
na zrnitosti posypu

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování
jako uzavírací nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, Jako povrchová úprava: se širokou
stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

14152/063

StoPox BB OS Combi tónovaný

15 kg sada

14152/072

StoPox BB OS Set tónovaný

30 kg sada

14152/090

StoPox BB OS Set tónovaný

40 kg sada

14152/091

StoPox BB OS Set RAL7030

40 kg sada

14152/092

StoPox BB OS Set RAL7032

40 kg sada

14152/093

StoPox BB OS Set RAL7035

40 kg sada

14152/094

StoPox BB OS Set RAL7038

40 kg sada

14152/096

StoPox BB OS Set RAL7001

40 kg sada

56

Povrchové úpravy, uzavírací nátěry, doplňkové produkty

StoPox KU 613
EP povrchová úprava, elektricky vodivá
Použití
interiér, jako barevná, elektricky vodivá povrchová úprava pro průmyslové podlahové plochy se zvýšenými nároky na ochranu proti ESD
Vlastnosti
nízká spotřeba, vysoká odolnost proti opotřebení, velmi dobrý rozliv,
objemově vodivý, splňuje požadavky podle EN 61340-5-1, splňuje
požadavky podle DIN VDE 0100-410 (v kombinaci se StoPox WL 118)
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813

Cca. spotřeba

1,0 - 1,2 kg/m² jako povrchová úprava

Vzhled

lesklý

Odstín

omezený výběr odstínů

Zpracování
se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem
30 kg sada

04924/005

StoPox WL 110
EP vodící vrstva, vodou ředitelná, s nízkým obsahem emisí
Cca. spotřeba

0,15 - 0,2 kg/m² jako vodivý mezinátěr

Odstín

černá

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobrá soudržnost s následujícími mezinátěry a konečnými nátěry, lze ředit vodou, rychlé tvrdnutí
při pokojové teplotě, velmi dobrá horizontální vodivost, bez emisí VOC
01784/004

StoPox WL 110

gumovou stěrkou a válečkem

12 kg sada

Uzavírací nátěry
StoPox WL 100
EP vodou ředitelný lak, lesklý, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, pro cementem vázané podklady, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým, jako barevný uzavírací nátěr pro
průmyslové podlahy a dopravní plochy, jako uzavírací nátěr v systému
StoCretec OS 8.5, pro výrobní prostory v potravinářském průmyslu
(podlaha, stěna, strop)

Cca. spotřeba

0,15 - 0,25 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Vlastnosti
paropropustný, lze ředit vodou, velmi dobrá přilnavost k podkladu, bez
Zpracování
emisí VOC, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C
Upozornění
nevhodné pro plochy s vysokým mechanickým namáháním, výrobek
vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé certitikáty o zkouškách

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

03470/024

StoPox WL 100 Set RAL7001

30 kg sada

03470/008

StoPox WL 100 (A+B)

12 kg sada

03470/015

StoPox WL 100 (A+B)

30 kg sada

Doplňkové produkty
StoDivers LB 100
Měděný vodicí pásek, pocínovaný
Použití
pro napojení na kruhové vedení u elektricky vodivých podlahových
materiálů

Formát

Šířka: 12 mm
Délka: 16,5 m

Vlastnosti
samolepicí
03044-002

StoDivers LB 100

1 ks/19 ks karton
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Povrchová úprava pro čisté
prostory

Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry se
síranem vápenatým a hořečnatým, jako vodivá mezivrstva pod elektricky vodivými krycími nátěry

Povrchové úpravy pro potravinářský průmysl

Povrchové
úpravy
pro
potravinářský
průmysl
Systémy pro potravinářský průmysl

59

Podkladní nátěry
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Povrchové úpravy

61

Uzavírací nátěry

Povrchové úpravy
pro potravinářský průmysl
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Systémy pro potravinářský průmysl
StoFloor Food KU 601

Popis systému StoFloor Industry Rigid KU 601
beton, cementový potěr, další po konzultaci

podklad

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 nebo StoPox GH 305 nebo StoPox 452 EP nebo StoPox GH 300 nebo
StoPox HVP O nebo StoPox FBS LF nebo StoPox IHS BV

podkladní nátěr

křemičitý písek (volitelně)

StoQuarz

povrchová úprava

StoPox KU 601

uzavírací nátěr (volitelně)

Podkladní nátěr

StoPox WL 150 transparent nebo StoPox MS 200

StoPox 452 EP
EP podkladní nátěr na vlhké podklady
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, utěsnění kapilár a pórů na podkladech vázaných cementem, jako podkladní nátěr
na vlhkých podkladech vázaných cementem, jako podkladní nátěr na
neminerální podklady jako ocelové příruby a nosné staré epoxidové
nátěry, jako podkladní nátěr na balkony

Cca. spotřeba

0,3 - 0,6 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních a organických podkladech a
nerezové oceli, obsahuje odvzdušňovací aditiva

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, Jako plněná pryskyřice: zubatým
hladítkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
14062/022

doplnit StoPox 452 EP Combi

4 kg sada

14062/023

StoPox 452 EP Combi

10 kg sada

14062/025

StoPox 452 EP Set

25 kg sada

StoPox FBS LF
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr pro následující vrstvy, betonové podklady podle norem
řady EN 206-1
Vlastnosti
ochrana čerstvého betonu pro podlahové plochy

Cca. spotřeba

0,4 - 0,8 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování
gumovou stěrkou a válečkem, přímo na připravený betonový podklad

14181/012

StoPox FBS LF Set

25 kg sada

14181/013

StoPox FBS LF Set

551 kg sada

StoPox GH 205
EP podkladní nátěr, certifikovaný, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr na minerální podklady, vyrovnávací stěrková hmota při
hloubce nerovností > 0,5 mm, utěsnění kapilár a pórů na podkladech
vázaných cementem

Cca. spotřeba

0,2 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, testovaná odolnost
proti odtržení a tvoření bublin při vzlínající vlhkosti, obsahuje odvzdušňovací aditiva, doplnit křemičitým pískem na stavbě, bez emisí VOC

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813,
součást různých systémů podlahových krytin povolených stavebně
podle AgBB
04807/018

StoPox GH 205 Combi

10 kg sada

04807/017

StoPox GH 205

25 kg sada

04807/019

StoPox GH 205

551 kg sada
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Povrchové úpravy
pro potravinářský průmysl

EP podkladní nátěr, ochrana čerstvého betonu

Systémy pro potravinářský průmysl
StoFloor Food KU 601

StoPox GH 530
EP podkladní nátěr, předem plněný, pro certifikované systémy povrchové ochrany, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr a samonivelační stěrková hmota, na suché, cementem
vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, jako součást
testovaných systémů ochrany povrchu pro parkovací domy OS 8 a OS
11, pískovaná pod nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,35 - 0,55 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

neprůsvitný

Zpracování

Vlastnosti
vyplněno speciálními plnivy, velmi dobré spojení s podkladem, velmi
dobré odvzdušnění, testována snášenlivost mezi porvchovou úpravou
a betonem nasyceným vodou a na povrchu zaschlém podle DIN
EN 13578:2003, testováno chování při zadním působení vlhkosti podle
směrnice “Ochrana a údržba betonových konstrukčních součástí (směrnice o údržbě)” Německého výboru pro železobeton (DAfStb)

gumovou stěrkou

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
08238/001

StoPox GH 530

30 kg sada

08238/002

StoPox GH 530

1050 kg sada

StoPox HVP O
EP podkladní nátěr, na olejem znečištěné podklady
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, vlhké,
očištěné, cementem vázané podklady, jako podkladní nátěr podkladů
kontaminovaných olejem po jejich předchozím očištění, pískovaná pod
nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,6 - 1,0 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

mléčné zakalení

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k podkladu, vysoká kapilární aktivita, účinné
zabránění kapilárnímu vzlínání olejových nečistot

gumovou stěrkou a/nebo válečkem, přímo na
připravený betonový podklad

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
14185/008

StoPox HVP O Combi

15 kg sada

14185/009

StoPox HVP O Set

30 kg sada

14185/010

StoPox HVP O Combi

5 kg sada

StoPox GH 305
Povrchové úpravy
pro potravinářský průmysl

EP podkladní nátěr, rychle tvrdnoucí, bez emisí, bez obsahu benzylalkoholu
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako
rychletvrdnoucí podkladní nátěr pro sanace průmyslových podlahových
Vzhled
ploch, pro cementem vázané, suché podklady jako betonové plochy
Zpracování
nebo potěry, jako podkladní nátěr pod StoPox KU 405, systém bez
benzylalkoholu

0,3 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vlastnosti
krátké čekací doby, obsahuje odvzdušňovací aditiva, velmi rychlé
tvrdnutí i při nízkých teplotách > +6 °C, velmi dobrá soudržnost s další
vrstvou, bez emisí VOC

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
02814/003
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StoPox GH 305 Combi

10 kg sada

transparentní

Systémy pro potravinářský průmysl
StoFloor Food KU 601

StoPox IHS BV
Podkladní nátěr EP
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr na minerální podklady, pískovaná pod nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,2 - 0,3 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Vlastnosti
vysoká kapilární aktivita, nízká viskozita, obsahuje odvzdušňovací
aditiva, na suché podklady

Zpracování
gumovou stěrkou a/nebo válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, necertifikováno proti vzlínající vlhkosti
14082/011

StoPox IHS BV (A+B)

760 kg sada

14082/012

StoPox IHS BV (A+B)

28 kg sada

Povrchová úprava
StoPox KU 601
EP povrchová úprava, chemicky a mechanicky odolná, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako barevná povrchová úprava pro
průmyslové podlahy s mechanickým a chemickým zatížením

Cca. spotřeba

1,5 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez plniva)

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Vlastnosti
vysoká chemická odolnost podle seznamu odolnosti vůči chemikáliím,
vysoce mechanicky odolný, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +50 °C, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě, vysoká odolnost
Zpracování
proti opotřebení, bez obsahu aditiv poškozujících lak
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.

se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

01455/012

StoPox KU 601 (A+B)

30 kg sada

01455/016

StoPox KU 601 Combi tónovaný

10 kg sada

Uzavírací nátěr
StoPox MS 200
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, pro cementem vázané podklady, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým a litým asfaltem, jako barevný
uzavírací nátěr pro průmyslové podlahy a dopravní plochy, jako matný
uzavírací nátěr pro (staré) vrstvy EP, potěry z litého asfaltu a tvrdé
vrstvy PUR

Cca. spotřeba

0,15 - 0,25 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

matný

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Vlastnosti
paropropustný (třída I), velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobré
Zpracování
použití na těsné podklady a staré nátěry, velmi vysoká odolnost proti
poškrábání a opotřebení
Upozornění
dříve StoPox WE Mattsiegel, nevhodné pro plochy s vysokým mechanickým namáháním, výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek
vyhovuje EN 13813

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

09351/002

StoPox MS 200 Set RAL7032

17,5 kg sada

09351/003

StoPox MS 200 Set RAL7035

17,5 kg sada

09351/004

StoPox MS 200 Set tónovaný

7 kg sada

09351/001

StoPox MS 200 Set tónovaný

17,5 kg sada

61

Povrchové úpravy
pro potravinářský průmysl

EP vodou ředitelný lak, matný, s nízkým obsahem emisí

Systémy pro potravinářský průmysl
StoFloor Food KU 601

StoPox WL 150 transparentní
EP vodou ředitelný lak, bezbarvý, s nízkým obsahem emisí
Použití
Cca. spotřeba
interiér, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady,
potěry na bázi síranu vápenatého a hořečnatého podle EN 13813, jako
Vzhled
transparentní uzavírací nátěr pro průmyslové podlahové plochy, pro
Odstín
výrobní prostory v potravinářském průmyslu
Zpracování
Vlastnosti
vysoká odolnost proti otěru, velmi dobrá přilnavost na EP nátěry, bez
emisí VOC, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C
Upozornění
různé certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a
chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.

Povrchové úpravy
pro potravinářský průmysl

08043/001
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StoPox WL 150 (A+B) transparen t

8 kg sada

0,13 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr na každý
pracovní krok
hedvábně matný
transparentní

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

Podlahové systémy pro občanskou výstavbu

Podlahové
systémy
pro
občanskou
výstavbu
Povrchové úpravy pro potravinářský průmysl
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Podkladní nátěry

67

Povrchové úpravy

69

Uzavírací nátěry

Podlahové systémy
pro občanskou výstavbu
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Ecole Internationale de Genève, Ženeva, Švýcarsko
architekt: CCHE Architecture, Lausanne, Švýcarsko
fotograf: Ecole Internationale de Genève, Ženeva, Švýcarsko
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Funkční podlahové systémy
StoFloor Comfort Elastic BB 100

Popis systému StoFloor Comfort Elastic BB 100
podklad

beton, cementový potěr, anhydrit, asfaltový potěr, další po konzultaci

podkladní nátěr

StoPox GH 205 nebo StoPox GH 530 nebo StoPox GH 305 nebo StoPox GH 300

škrábaná stěrka

StoPox GH 205, další po konzultaci

povrchová úprava

podlahové systémy pro
občanskou výstavbu

uzavírací nátěr

64

StoPur BB 100

StoPur WV 100 transparent nebo StoPur WV 205 transparent

Podkladní nátěry

Přehled podkladních nátěrů
výrobek

vlastnosti

oblast použití

pojivo

bez emisí VOC

StoCryl CP

akrylát, vodou
ředitelný

AgBB zkoušený1)

StoPox GH 205

epoxidová pryskyřice AgBB zkoušený1)

StoPox GH 305

nutný posyp

obchodní / veřejné
budovy

pobytové / sociální
prostory

ostatní prostory







podmíněně

 

 

 

epoxidová pryskyřice AgBB zkoušený1)

podmíněně

 

 

 

StoPox GH 530

epoxidová pryskyřice

podmíněně







StoPox IHS BV

epoxidová pryskyřice

nutný







StoPox WG 100

epoxidová pryskyřice, AgBB zkoušený1)
vodou ředitelná

 

 

 

StoPox WG 100
barevný

epoxidová pryskyřice, AgBB zkoušený1)
vodou ředitelná

 

 

 

  velmi dobrý

dobrý

1)

AgBB výbor pro hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků

StoPox GH 205
EP podkladní nátěr, certifikovaný, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr na minerální podklady, vyrovnávací stěrková hmota při
hloubce nerovností > 0,5 mm, utěsnění kapilár a pórů na podkladech
vázaných cementem

Cca. spotřeba

0,2 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, testovaná odolnost
proti odtržení a tvoření bublin při vzlínající vlhkosti, obsahuje odvzdušňovací aditiva, doplnit křemičitým pískem na stavbě, bez emisí VOC

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813,
součást různých systémů podlahových krytin povolených stavebně
podle AgBB
04807/018

StoPox GH 205 Combi

10 kg sada

04807/017

StoPox GH 205

25 kg sada

04807/019

StoPox GH 205

551 kg sada

StoPox GH 305
EP podkladní nátěr, rychle tvrdnoucí, bez emisí, bez obsahu benzylalkoholu
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako
rychletvrdnoucí podkladní nátěr pro sanace průmyslových podlahových
Vzhled
ploch, pro cementem vázané, suché podklady jako betonové plochy
Zpracování
nebo potěry, jako podkladní nátěr pod StoPox KU 405, systém bez
benzylalkoholu

0,3 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vlastnosti
krátké čekací doby, obsahuje odvzdušňovací aditiva, velmi rychlé
tvrdnutí i při nízkých teplotách > +6 °C, velmi dobrá soudržnost s další
vrstvou, bez emisí VOC

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
02814/003

StoPox GH 305 Combi

10 kg sada
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Podlahové systémy
pro občanskou výstavbu

transparentní

Podkladní nátěry

StoPox GH 530
EP podkladní nátěr, předem plněný, pro certifikované systémy povrchové ochrany, odolný vůči vzlínající vlhkosti
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako podkladní nátěr a samonivelační stěrková hmota, na suché, cementem
vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, jako součást
testovaných systémů ochrany povrchu pro parkovací domy OS 8 a OS
11, pískovaná pod nátěry EP a PUR

Cca. spotřeba

0,35 - 0,55 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

neprůsvitný

Zpracování

Vlastnosti
vyplněno speciálními plnivy, velmi dobré spojení s podkladem, velmi
dobré odvzdušnění, testována snášenlivost mezi porvchovou úpravou
a betonem nasyceným vodou a na povrchu zaschlém podle DIN
EN 13578:2003, testováno chování při zadním působení vlhkosti podle
směrnice “Ochrana a údržba betonových konstrukčních součástí (směrnice o údržbě)” Německého výboru pro železobeton (DAfStb)

gumovou stěrkou

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
08238/001

StoPox GH 530

30 kg sada

08238/002

StoPox GH 530

1050 kg sada

StoPox WG 100
EP podkladní nátěr, vodou ředitelný, s nízkým obsahem emisí
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry, potěry se
Vzhled
síranem vápenatým a hořečnatým, jako podkladní nátěr pod vodou
ředitelné nátěry StoPox, adhézní můstek na hladké minerální podklady, Zpracování
adhézní můstek na staré nátěry na bázi EP/PUR pryskyřic (proveďte
zkušební vzorek), jako nášlapná vrstva testovaného systému ochrany
povrchů StoCretec OS 8.5
Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, adhézní můstek
na staré nátěry, paropropustný, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě,
doplnit křemičitým pískem na stavbě, bez emisí VOC
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
StoPox WG 100 (A+B)

12 kg sada

00562/003

StoPox WG 100 Set

30 kg sada

podlahové systémy pro
občanskou výstavbu

00562/001
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0,30 - 0,50 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu
mléčné zakalení

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, jako plněná pryskyřice: se zubatým
hladítkem a bodlinovým válečkem

Povrchové úpravy

Přehled povrchových úprav
výrobek

vlastnosti

ztvárnění

oblast použití

pojivo

bez emisí
VOC

překlenutí
výběr odstínů stupeň lesku
trhlin/redukce
kročejového
hluku

barevně
stabilní/bez
tendence ke
žloutnutí

obchodní /
veřejné
budovy

pobytové /
sociální
prostory

ostatní
prostory

StoCrete VM 640

minerální

AgBB
zkoušený1)



šedý

matný









StoPox BB T 200

epoxidová
pryskyřice

AgBB
zkoušený1)



vlastní
vzorkovník

hedvábně
matný



 

 

 

StoPox KU 405

epoxidová
pryskyřice

AgBB
zkoušený1)



RAL, SCS,
ostatní

lesklý









StoPox KU 601

epoxidová
pryskyřice

AgBB
zkoušený1)



RAL, SCS,
ostatní

lesklý









StoPox WB 100

epoxidová
pryskyřice,
vodou
ředitelná

AgBB
zkoušený1)





RAL, SCS,
ostatní

hedvábně
matný

















StoPur BB 100

polyuretanová pryskyřice

AgBB
zkoušený1)

 


RAL, SCS,
ostatní

lesklý,
hedvábně
matný




 


 





StoPur IB 500

polyuretanová pryskyřice

AgBB
zkoušený1)



RAL, SCS,
ostatní

lesklý









  velmi dobrý

dobrý

1)

AgBB výbor pro hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků

StoCryl BF 700 Metallic
Podlahová barva, chudá na emise, s metalickým efektem
Cca. spotřeba

0,15 - 0,16 l/m² jako efektní povrchová úprava
(na vrstvu)

Vzhled

střední lesk (G2) podle EN 1062-1

Odstín

37812M Brass 1
37804M Brass 3
37803M Copper 1
37833M Copper 4
37822M Gold 3
37809M Platinum 5
37811M Silver 5

Vlastnosti
povrchová úprava s metalickým efektem, s nízkým obsahem emisí,
jednosložkový, povrchová úprava připravená k přímému zpracování,
odolný proti povětrnosti, lze ředit vodou
Zpracování

Podlahové systémy
pro občanskou výstavbu

Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako barevná povrchová úprava na
minerální podklady, např. beton nebo cementový potěr, pro pochozí
plochy s mírným mechanickým namáháním, pro pobytové prostory,
pro sklepy a kutilské dílny, pro schodiště, pro prodejní a výstavní
prostory, pro balkony
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Povrchové úpravy

StoPox BB T 200
EP povrchová úprava se vzhledem terrazzo, chudá na emise
Použití
Cca. spotřeba
interiér, na podlahových plochách, jako samonivelační povrchová úprava podlah se vzhledem Terazzo, pro výrobní prostory v potravinářském
Vzhled
průmyslu
Odstín
Vlastnosti
třísložková, opticky vysoce kvalitní, mechanicky zatížitelný, chemicky
zatížitelný, bez emisí VOC, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá
vlhkost max. +40 °C

1,5 kg/m² na mm tloušťky vrstvy
3,5 - 4,0 kg/m² doporučené nanesení materiálu
hedvábně matný
viz čísla výrobků

Zpracování
se širokou stěrkou/zubatým hladítkem, odvzdušnění bodlinovým válečkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
08862/002

StoPox BB T 200 Set FT BBT0001 Sand

25 kg sada

08862/003

StoPox BB T 200 Set FT BBT0002 Granite

25 kg sada

08862/004

StoPox BB T 200 Set FT BBT0003 Quartz

25 kg sada

08862/005

StoPox BB T 200 Set FT BBT0004 Laguna

25 kg sada

08862/006

StoPox BB T 200 Set FT BBT0005 Pacific

25 kg sada

08862/007

StoPox BB T 200 Set FT BBT0006 Desert

25 kg sada

08862/010

StoPox BB T 200 Set FT BBT0007 Havana

25 kg sada

08862/011

StoPox BB T 200 Set FT BBT0008 Terra

25 kg sada

08862/012

StoPox BB T 200 Set FT BBT0009 Amber

25 kg sada

08862/013

StoPox BB T 200 Set FT BBT0010 Forest

25 kg sada

StoPur BB 100
PUR povrchová úprava, opticky vysoce kvalitní, chudá na emise
Použití
interiér, jako barevný podlahový nátěr s tvůrčím potenciálem, na
cementem vázané podklady, na tvrdé potěry z litého asfaltu

Cca. spotřeba

1,4 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez plniva)

Vzhled

lesklý, hedvábně matný nebo matný v závislosti
na použitém uzavíracím nátěru

Vlastnosti
vzhledově vysoce hodnotný povrch, s nízkým obsahem emisí, vazce
elastický, staticky překlenující trhliny, tlumící zvuk chůze

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, během Zpracování
tvrdnutí citlivý na vlhkost
se širokou stěrkou/zubatým hladítkem
StoPur BB 100 (A+B)

10 kg sada

03778/005

StoPur BB 100 (A+B)

25 kg sada

Podlahové systémy
pro občanskou výstavbu

03778/003
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Uzavírací nátěry

Přehled uzavíracích nátěrů
vlastnosti
pojivo

ztvárnění
bez emisí
VOC

oblast použití

pochozí

pochozí

výběr
odstínů

stupeň lesku barevně
obchodní /
stabilní/bez veřejné
tendence ke budovy
žloutnutí

 

 

transparent- glänzend
ní



pobytové /
sociální
prostory

ostatní
prostory







StoPox CS 100

epoxidová
pryskyřice

StoPox MS 200

epoxidová
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vodou
ředitelná

AgBB
zkoušený1)

 



 



RAL, SCS,
ostatní

hedvábně
matný





 



 



 



StoPox WL 100

epoxidová
pryskyřice,
vodou
ředitelná

AgBB
zkoušený1)

 



 



RAL, SCS,
ostatní

lesklý





 



 



 



StoPox WL 100
transparent

epoxidová
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vodou
ředitelná
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StoPur WV 100
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vodou
ředitelná
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StoPur WV 150
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polyuretanová
pryskyřice,
vodou
ředitelná
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matný

 




 




 




 




StoPur WV 150
transparent

polyuretanová
pryskyřice,
vodou
ředitelná

AgBB
zkoušený1)
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StoPur WV 205
transparent

polyuretanová
pryskyřice,
vodou
ředitelná

AgBB
zkoušený1)

 









transparent- hedvábně
ní
matný

 









 









  velmi dobrý

dobrý

1) AgBB výbor pro hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků

Podlahové systémy
pro občanskou výstavbu

Produkt

69

Uzavírací nátěry

StoCryl BF 750
Uzavírací nátěr, jednosložkový, transparentní, chudý na emise
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako transparentní uzavírací nátěr na
StoCryl BF 700 a StoCryl BF 700 Metallic, pro pochozí plochy s mírným
až středním mechanickým namáháním, pro pobytové prostory, pro
sklepy a kutilské dílny, pro schodiště, pro prodejní a výstavní prostory,
pro balkony

Cca. spotřeba

0,1 l/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

střední lesk (G2) podle EN 1062-1

Odstín

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
chudý na emise, splňuje požadavky Výboru pro zdravotní hodnocení
stavebních výrobků na emise VOC, PU-Hybrid, jednosložkový, uzavírací
nátěr připravený k přímému zpracování, dobrá mechanická a chemická
odolnost, odolný proti oděru, snadné čištění, odolný proti povětrnosti

StoPox CS 100
EP uzavírací nátěr, transparentní
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, jako pojivo
na bázi epoxidové pryskyřice se sníženým sklonem ke žloutnutí, pro
vytvoření uzavíracích nátěrů, jako pojivo pro povrchové úpravy z barevných křemičitých kamínků, protiskluzný uzavírací nátěr v kombinaci
s plnými skleněnými kuličkami StoBallotini, jako uzavírací nátěr pro
povrchové úpravy StoPox s posypem, pro výrobní prostory v potravinářském průmyslu

Cca. spotřeba

0,2 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

transparentní
lesklý
vysoký lesk barev

Zpracování

Vlastnosti
nízká viskozita, obsahuje odvzdušňovací aditiva, pro čištění krátkodobě
+80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, dříve StoPox EP Dicksiegel, různé
certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
14204/001

StoPox CS 100 Combi

10 kg sada

14204/005

StoPox CS 100 Set

25 kg sada

StoPox MS 200
EP vodou ředitelný lak, matný, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, pro cementem vázané podklady, potěry
se síranem vápenatým a hořečnatým a litým asfaltem, jako barevný
uzavírací nátěr pro průmyslové podlahy a dopravní plochy, jako matný
uzavírací nátěr pro (staré) vrstvy EP, potěry z litého asfaltu a tvrdé
vrstvy PUR

Cca. spotřeba

0,15 - 0,25 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

matný

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Vlastnosti
paropropustný (třída I), velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobré
Zpracování
použití na těsné podklady a staré nátěry, velmi vysoká odolnost proti
poškrábání a opotřebení

Podlahové systémy
pro občanskou výstavbu

Upozornění
dříve StoPox WE Mattsiegel, nevhodné pro plochy s vysokým mechanickým namáháním, výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek
vyhovuje EN 13813

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

09351/002

StoPox MS 200 Set RAL7032

17,5 kg sada

09351/003

StoPox MS 200 Set RAL7035

17,5 kg sada

09351/004

StoPox MS 200 Set tónovaný

7 kg sada

09351/001

StoPox MS 200 Set tónovaný

17,5 kg sada
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Uzavírací nátěry

StoPox WL 150 transparentní
EP vodou ředitelný lak, bezbarvý, s nízkým obsahem emisí
Použití
Cca. spotřeba
interiér, na podlahových plochách, pro cementem vázané podklady,
potěry na bázi síranu vápenatého a hořečnatého podle EN 13813, jako
Vzhled
transparentní uzavírací nátěr pro průmyslové podlahové plochy, pro
Odstín
výrobní prostory v potravinářském průmyslu
Zpracování
Vlastnosti
vysoká odolnost proti otěru, velmi dobrá přilnavost na EP nátěry, bez
emisí VOC, pro čištění krátkodobě +80 °C, trvalá vlhkost max. +40 °C
Upozornění
různé certitikáty o zkouškách, Při častějším namáhání teplotami a
chemikáliemi nelze vyloučit optické změny.
08043/001

StoPox WL 150 (A+B) transparen t

0,13 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr na každý
pracovní krok
hedvábně matný
transparentní

gumovou stěrkou a nylonovým válečkem

8 kg sada

StoPur WV 100
PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, lesklý
Použití
Cca. spotřeba
interiér, vystavený povětrnosti, jako barevný uzavírací nátěr pro podlahové plochy s malým namáháním, přímo na povrchové úpravy StoPur
Vzhled
Vlastnosti
Odstín
dobrá barevná stálost, rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě

0,1 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr, v závislosti na podkladu
lesklý
značná rozmanitost odstínů

Upozornění
možnost použití také na plochách stěn
Zpracování
lakovacím válečkem
04873/001

StoPur WV 100 (A+B) exteriér

9 kg sada

04757/003

StoPur WV 100 (A+B) interiér

9 kg sada

StoPur WV 100 transparentní
PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, lesklý, transparentní, s nízkým obsahem rozpouštědel
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako transparentní uzavírací nátěr pro
polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním

Cca. spotřeba

0,1 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

lesklý
transparentní

Vlastnosti
světelná stálost, vhodný pod kolečkové židle (typ „W“ podle EN
12529), bez emisí VOC

Zpracování
lakovacím válečkem

Upozornění
možnost použití také na plochách stěn
04756/003

StoPur WV 100 transparent (A+B )

9 kg sada

StoPur WV 125
PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, matný

Vlastnosti
odolný proti stárnutí, UV záření a světlu, rychlé tvrdnutí při pokojové
teplotě, lze mechanicky mírně zatížit

Cca. spotřeba

0,1 - 0,25 kg/m²

Vzhled

matný

Zpracování
lakovacím válečkem

Podlahové systémy
pro občanskou výstavbu

Použití
interiér, jako uzavírací nátěr na hladké polyuretanové nátěry, pro
účinné potlačení světelných odrazů, na stěny a podlahy, pro dosažení
povlaku odolného proti UV

Upozornění
možnost použití také na plochách stěn, ve venkovním prostředí je
možná pouze vertikální aplikace
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Uzavírací nátěry

StoPur WV 150
PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, hedvábně matný
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako barevný uzavírací nátěr pro polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním
Vlastnosti
rychlé tvrdnutí při pokojové teplotě, dobrá barevná stálost

Cca. spotřeba

0,1 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

hedvábně matný

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Upozornění
možnost použití také na plochách stěn

Zpracování

00088/001

StoPur WV 150 (A+B) interiér

8,07 kg sada

00090/001

StoPur WV 150 (A+B) exteriér

8,07 kg sada

00088/002

StoPur WV 150 Set tónovaný

2,22 kg sada

lakovacím válečkem

StoPur WV 150 transparentní
PUR uzavírací nátěr, vodou ředitelný, hedvábně matný, transparentní, s nízkým obsahem emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako transparentní uzavírací nátěr pro
polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním

Cca. spotřeba

0,1 - 0,15 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

hedvábně matný
transparentní

Vlastnosti
světelná stálost, vhodný pod kolečkové židle (typ „W“ podle EN
12529), bez emisí VOC

Zpracování
lakovacím válečkem

Upozornění
možnost použití také na plochách stěn
00087/001

StoPur WV 150 transparentní (A+B)

6,95 kg sada

StoPur WV 205 transparentní
PUR uzavírací nátěr, vodou ředitelný, matný, transparentní, bez emisí
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako transparentní uzavírací nátěr pro
polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním

Cca. spotřeba

0,15 kg/m² při 2 pracovních krocích

Vzhled

matný
transparentní

Vlastnosti
světelná stálost, vhodný pod kolečkové židle (typ „W“ podle EN
12529), bez emisí VOC

Zpracování
lakovacím válečkem

Upozornění
možnost použití také na plochách stěn

Podlahové systémy
pro občanskou výstavbu

00087/004
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StoPur WV 205 Set transparent

6,95 kg sada

Povrchová úprava pro balkony
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Balkonové systémy
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Podkladní nátěry
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Povrchové úpravy
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Chipsy
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Uzavírací nátěry
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Křemenný písek

Obytné sídliště, Frankfurt, Německo
(architekt) generální dodavatel: M+W Zander, Facility Engineering GmbH, Stuttgart,
Německo
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Povrchová úprava pro balkony

Povrchová
úprava
pro balkony

Balkonové systémy
StoFloor Balcony Elastic EB 200

Popis systému StoFloor Balcony EB 200
podklad

podkladní nátěr

StoPox GH 300 nebo StoPox 452 EP

křemičitý písek

StoQuarz 0,1-0,5 mm nebo StoQuarz 0,3-0,8 mm

povrchová úprava

uzavírací nátěr

Povrchová úprava pro balkony

beton, cementová mazanina, malta StoCrete PCC
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StoPur EB 200

StoPur DL 520 nebo StoPur VR 100 a Sto-Ballotini Ø 180-300 μm

Balkonové systémy
Systémové komponenty

Podkladní nátěr
StoPma GH 300
Podkladní nátěr PMMA pro balkonový systém StoPma
Použití
do exteriéru, na cementem vázané podklady a systémově kompatibilní
mazaniny PCC, pro balkony a arkády
Vlastnosti
PMMA, rychlé tvrdnutí, lze zpracovávat při 0 °C až 30 °C, nízká
viskozita

Cca. spotřeba

0,3 - 0,5 kg/m²

Vzhled

transparentní

Zpracování

+ Kat

Upozornění
StoPma GH 300 barevný se používá výhradně jako podkladní nátěr
v balkonovém systému StoPma., StoPma GH 300 se smí zpracovávat
pouze ve stavu s plnivem.
5 kg kbelík

09322-001

StoPox 452 EP
EP podkladní nátěr na vlhké podklady
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, na podlahových plochách, utěsnění kapilár a pórů na podkladech vázaných cementem, jako podkladní nátěr
na vlhkých podkladech vázaných cementem, jako podkladní nátěr na
neminerální podklady jako ocelové příruby a nosné staré epoxidové
nátěry, jako podkladní nátěr na balkony

Cca. spotřeba

0,3 - 0,6 kg/m² jako podkladní nátěr, v závislosti na podkladu

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na minerálních a organických podkladech a
nerezové oceli, obsahuje odvzdušňovací aditiva

Jako podkladní nátěr: gumovou stěrkou a
válečkem, Jako plněná pryskyřice: zubatým
hladítkem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813
4 kg sada

14062/022
14062/023

StoPox 452 EP Combi

10 kg sada

14062/025

StoPox 452 EP Set

25 kg sada

Povrchová úprava:
StoPur EB 200
PUR povrchová úprava pro balkony, silnovrstvá, účinně překlenující trhliny
Použití
jako barevná povrchová úprava pro balkony a pavlače, pro cementem
vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry
Vlastnosti
elastický zastudena, odolnost proti UV a povětrnostním vlivům, snadno
překlenuje trhliny, další možnosti úpravy a zvýšení protiskluznosti posypem plátky StoChips, neobsahuje rozpouštědla
Upozornění
výrobek vyhovuje EN 13813

Cca. spotřeba

2,5 - 3,0 kg/m² jako povrchová úprava

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování
nanášejte širokou zubatou stěrkou, odvzdušňujte bodlinovým válečkem

03634/012

StoPur EB 200 (A+B)

30 kg sada
15 kg sada
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Povrchová úprava pro balkony

03634/009

Balkonové systémy
Systémové komponenty

StoPur EB 400
PUR povrchová úprava pro balkony, tenkovrstvá, s nízkým obsahem rozpouštědla
Použití
pro cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry,
jako barevný nátěr pro balkonové plochy, podloubí, lodžie
Vlastnosti
vazce elastický, odolnost proti UV a povětrnostním vlivům, odolná
proti otěru, nízký obsah rozpouštědla
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, výrobek vyhovuje EN 13813, další
možnosti úpravy a zvýšení protiskluznosti posypem plátky StoChips

Cca. spotřeba

0,60 - 0,80 kg/m² jako povrchová úprava

Vzhled

lesklý

Odstín

značná rozmanitost odstínů

Zpracování
gumovou stěrkou a válečkem, rozetření
válečkem

02992/007

7 kg sada

02992/008

7 kg sada

02992/009

7 kg sada

Chipsy
StoChips 1 mm
Akrylátové čipsy

Povrchová úprava pro balkony

Použití
dekorativní posyp pro nátěry podlah, posyp pro zvýšení protiskluznosti

Cca. spotřeba

0,03 - 0,05 kg/m² při volném posypu

Odstín

směs odstínů

0,2 - 0,5 kg/m² při kompletním posypu

01283-001

StoChips 1 mm světle šedý

5 kg karton

01283-002

StoChips 1 mm tmavě šedý

5 kg karton

01283-003

StoChips 1 mm světle hnědý

5 kg karton

01283-004

StoChips 1 mm tmavě hnědý

5 kg karton

01283-005

StoChips 1 mm světle modrý

5 kg karton

01283-006

StoChips 1 mm tmavě modrý

5 kg karton

01283-007

StoChips 1 mm světle zelený

5 kg karton

01283-008

StoChips 1 mm tmavě zelený

5 kg karton

tmavě modrý, kompletní
posyp

světle modrý, kompletní
posyp

tmavě šedý, kompletní
posyp

světle šedý, kompletní
posyp

světle zelený, kompletní
posyp

tmavě zelený, kompletní
posyp

světle hnědý, kompletní
posyp

tmavě hnědý, kompletní
posyp

světle hnědý, volný
posyp

světle modrý , volný
posyp

světle šedý, volný posyp

tmavě modrý, volný
posyp
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Balkonové systémy
Systémové komponenty

StoChips 3 mm
Akrylátové čipsy
Použití
dekorativní posyp pro nátěry podlah, posyp pro zvýšení protiskluznosti

Cca. spotřeba

0,03 - 0,05 kg/m² při volném posypu

Odstín

jednobarevný

01702-001

StoChips 3 mm bílý

1 kg dóza

01703-001

StoChips 3 mm černý

1 kg dóza

01704-001

StoChips 3 mm červený

1 kg dóza

01705-001

StoChips 3 mm modrošedý

1 kg dóza

01706-001

StoChips 3 mm zelený

1 kg dóza

01707-001

StoChips 3 mm hnědý

1 kg dóza

01743-001

StoChips 3 mm žlutý

1 kg dóza

01745-001

StoChips 3 mm modrý

1 kg dóza

Uzavírací nátěr
StoPur DL 520
PUR uzavírací nátěr pro balkony, transparentní, střední lesk

01281/001

Použití
transparentní uzavírací nátěr na polyuretanových povrchových úpravách pro balkonové, pavlačové a lodžiové plochy

Cca. spotřeba

0,1 - 0,2 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

transparentní
střední lesk

Vlastnosti
zlepšení možnosti čištění, vysoká odolnost proti opotřebení a povětrnosti, elastický, odolný proti stárnutí, UV záření a světlu

Zpracování

StoPur DL 520 (A+B)

2 kg sada

StoPur VR 100
PUR uzavírací nátěr, protiskluzný, transparentní
Použití
transparentní uzavírací nátěr na balkony a arkády s mírným mechanickým namáháním (přecházení osob), na podlahových plochách

Cca. spotřeba

0,15 - 0,2 kg/m² jako uzavírací nátěr

Vzhled

transparentní
lesklý

Vlastnosti
protiskluzný, snadno udržovatelný uzavírací nátěr pro hladké povrchové úpravy z PUR ve venkovním prostředí, odolný proti stárnutí, UV
záření a světlu, neobsahuje rozpouštědla

Zpracování

Upozornění
nevhodné pro pojížděné plochy, protiskluznosti se dosahuje použitím
materiálu Sto Ballotini
1 kg sada

00075/001

Křemenný písek
StoQuarz 0,1-0,5 mm
Křemičitý písek pro plnění a posyp povrchových úprav podlah EP/PUR
Zpracování

StoQuarz 01-05 mm

25 kg sáček

přísada do kompletní směsi
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Povrchová úprava pro balkony

02336-001

Použití
jako posypový písek a příměs do EP/PUR pryskyřic v souladu
s technickým listem

Pomocné prostředky

Pomocné prostředky

Pomocné
prostředky
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Posypy
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Křemenné písky
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Čistění, ošetřování
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Zahušťovací prostředky
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Pomocné prostředky

Posyp

StoDivers Mattierungsmittel
Prostředek pro matování

14358-001

Použití
prostředek pro matování pro nátěry EP/PUR, jako speciální plnivo pro
vhánění do čerstvě aplikovaných nátěrů

Vzhled

StoDivers Mattierungsmittel

3 kg kbelík

matný

Sto-Siliciumcarbid
Vodivý posypový granulát, černý
Použití
vodivý posypový granulát, jako posypový materiál pro dosažení elektrostatické vodivosti v kombinaci se zvýšením protiskluzové ochrany

Vzhled

lesklý

Odstín

černá

Upozornění
lze používat i jako efektní posyp u konečných fasádních vrstvách,
vyžádejte si specifické pokyny pro zpracování
14217-002

Sto Siliciumcarbid F 54 (znitost 0,25-0,35 mm)

25 kg sáček

14218-002

Sto Siliciumcarbid F 20 (znitost 0,85-1,2 mm)

25 kg sáček

14219-002

Sto Siliciumcarbid F14 (znitost 1,2-1,7 mm)

25 kg sáček

Sto Ballotini Ø 53-106 μm
Plné, skleněné kuličky k dosažení protiskluzného účinku, Ø 53-106 μm
Použití
jako příměs do materiálů StoPox a StoPur v souladu s technickým
listem

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
transparentní plné skleněné kuličky jako plnivo pro vytvoření protiskluzných uzavíracích ploch

přísada do kompletní směsi

Sto Ballotini Ø 75-150 μm
Plné, skleněné kuličky k dosažení protiskluzného účinku, Ø 75-150 μm
Použití
jako příměs do materiálů StoPox a StoPur v souladu s technickým
listem

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
transparentní plné skleněné kuličky jako plnivo pro vytvoření protiskluzných uzavíracích ploch

přísada do kompletní směsi

Sto Ballotini Ø 180-300 μm
Plné, skleněné kuličky k dosažení protiskluzného účinku, Ø 180-300 μm
Použití
jako příměs do materiálů StoPox a StoPur v souladu s technickým
listem

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
transparentní plné skleněné kuličky jako plnivo pro vytvoření protiskluzných uzavíracích ploch

přísada do kompletní směsi, nanášení plastovou
stěrkou

Sto Ballotini Ø 250-425 μm
Plné, skleněné kuličky k dosažení protiskluzného účinku, Ø 250-425 μm
Použití
jako příměs do materiálů StoPox a StoPur v souladu s technickým
listem
Vlastnosti
transparentní plné skleněné kuličky jako plnivo pro vytvoření protiskluzných uzavíracích ploch

Vzhled

transparentní

Zpracování
přísada do kompletní směsi, nanášení plastovou
stěrkou
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Křemičité písky

Křemičité písky
Sto Zuschlag KS
Přísada pro stěrkové hmoty
Použití
jako speciální přísada do vyrovnávacích stěrkových hmot

Odstín

černá

Použití
jako příměs do EP/PUR pryskyřic v souladu s technickým listem

Zpracování

přísada do kompletní směsi

StoQuarz 001 mm

25 kg sáček

StoQuarz 0,01 mm
Křemičitý písek pro plnění povrchových úprav podlah EP/PUR

02335-001

StoQuarz 0,1-0,2 mm
Křemičitý písek pro plnění povrchových úprav podlah EP/PUR
Použití
jako příměs do EP/PUR pryskyřic v souladu s technickým listem

Zpracování

přísada do kompletní směsi

Použití
jako posypový písek a příměs do EP/PUR pryskyřic v souladu
s technickým listem

Zpracování

přísada do kompletní směsi

StoQuarz 01-05 mm

25 kg sáček

StoQuarz 0,1-0,5 mm
Křemičitý písek pro plnění a posyp povrchových úprav podlah EP/PUR

02336-001

StoQuarz 0,3-0,8 mm
Křemičitý písek pro plnění a posyp povrchových úprav podlah EP/PUR

00890-001

Použití
jako posypový písek a příměs do EP/PUR pryskyřic v souladu
s technickým listem

Zpracování

StoQuarz 0,3-0,8 mm

25 kg sáček

přísada do kompletní směsi

StoQuarz 0,6-1,2 mm
Křemičitý písek pro plnění a posyp povrchových úprav podlah EP/PUR

00811-001
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Použití
jako posypový písek a příměs do EP/PUR pryskyřic v souladu
s technickým listem

Zpracování

StoQuarz 06-12 mm

25 kg sáček

přísada do kompletní směsi

Pomocné prostředky

Křemičité písky

StoQuarz AS
Směs křemenného písku, odstupňovaná zrnitost
Použití
jako plnivo pro vytvoření EP malt a mazanin, optimalizovaná struktura
zrnitosti pro nízkou spotřebu pojiva

Cca. spotřeba

18,0 - 22,0 kg/m² na cm tloušťky vrstvy

Vlastnosti
Největší zrno: 3 mm

StoQuarz RF
Směs křemičitých písků pro vyplnění povrchových úprav podlah EP a PUR, individuálně upravená velikost zrn
Použití
jako příměs do EP/PUR pryskyřic v souladu s technickým listem

Zpracování

přísada do kompletní směsi

Vlastnosti
jsou možné vyšší stupně plnění než u běžných směsí křemičitých písků,
nižší usazování než u běžných směsí křemičitých písků

Čištění, ošetřování
StoDivers GR
Prostředek pro základní očištění povrchových nátěrů podlah EP/PUR
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, vhodné pro odstranění starých polymerových a voskových vrstev, vhodné pro odstraňování usazených
nečistot na povrchových úpravách podlah a balkonů Sto

Cca. spotřeba

0,02 - 0,05 l/m² na jeden pracovní krok

Zpracování

běžně dostupné čisticí zařízení

Vlastnosti
rychle a důkladně odstraňuje všechny konzervační vrstvy, ušetří až
50 % pracovního času, protože není nutné oplachování nebo neutralizace, dobrá přilnavost na následující konzervační vrstvu StoDivers P
105 / 110 / 120, vodou ředitelný
00528-003

StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Kanister)

1 ks karton

StoDivers P 105
Polymerová disperze pro povrchové nátěry podlah, metalizovaná s vysokým leskem
Použití
interiér, na podlahových plochách, pro konzervaci všech lesklých povrchových úprav podlah systémů Sto, vytvoří vysoce lesklý, průhledný a
velmi odolný konzervační film
Vlastnosti
ochranný film bezpečný při nášlapu, dlouhodobá a odolná ochrana,
vodou ředitelný, snižuje náchylnost nových podlah ke znečištění, žádné
zbarvení působením UV záření, usnadňuje průběžnou údržbu, lze leštit
vysokorychlostními stroji, snadná aplikace, krátká doba schnutí

Cca. spotřeba

0,02 - 0,05 l/m² na jeden pracovní krok

Vzhled

transparentní
s vysokým leskem

Zpracování

nanášení mopem, poté leštění

Upozornění
stupeň lesku tupě matných povrchů (např. StoPur WV 200) se konzervačním nátěrem zvyšuje, nelze používat v místech s trvalou vlhkostí,
není odolný vůči změkčovadlům
00509-001

StoDivers P 105

5 l kanystr

StoDivers P 110
Polymerová disperze pro povrchové úpravy podlah, disipativní
Použití
interiér, jako polymerní disperze pro použití na elektricky vodivých
povrchových úpravách podlah

Cca. spotřeba

0,02 - 0,05 l/m² na jeden pracovní krok

Vzhled

transparentní
střední lesk

Vlastnosti
rychleschnoucí, vodou ředitelný, rozptylující náboj (disipativní)

Zpracování

snadné, rychlé nanášení běžně dostupnými
čisticími zařízeními

Upozornění
není odolný vůči změkčovadlům
00507-003

StoDivers P 110

5 l kanystr
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Čištění, ošetřování

StoDivers P 120
Polymerová disperze pro povrchové úpravy podlah, matná, metalizovaná
Použití
interiér, na podlahových plochách, převážně na StoPox WB 100, StoPox WL 200 a StoPur DL 200 a StoPur WV 200, matný ochranný film
propůjčuje podlaze rovnoměrný a přirozený vzhled
Vlastnosti
dlouhodobá a odolná ochrana, ochranný film bezpečný při nášlapu,
usnadňuje průběžnou údržbu, snižuje náchylnost nových podlah ke
znečištění, snadná aplikace, krátká doba schnutí, vodou ředitelný

Cca. spotřeba

0,02 - 0,05 l/m² na jeden pracovní krok

Vzhled

matný
transparentní

Zpracování

nanášení mopem

Upozornění
stupeň lesku tupě matných povrchů (např. StoPur WV 200) se konzervačním nátěrem zvyšuje, nelze používat v místech s trvalou vlhkostí,
pouze omezená vhodnost pro konzervaci parkovacích ploch pro automobily a motocykly, není odolný vůči změkčovadlům
00511-001

StoDivers P 120

5 l kanystr

StoDivers UR
Čisticí prostředek pro běžnou údržbu podlah s aplikovaným prostředkem k ošetření podlah
Použití
interiér, vystavený povětrnosti, jako čisticí prostředek pro běžnou
údržbu povrchových úprav podlah s aplikovaným nebo neaplikovaným
prostředkem k ošetření podlah, vhodný pro čisticí stroje

Zpracování

s mopem nebo čisticím strojem

Vlastnosti
neutrální formulace, rychleschnoucí, neutralizuje nepříjemné pachy,
nízká pěnivost
00544-001

StoDivers UR

5 l kanystr

Zahušťovací prostředek
StoDivers ST
Zahušťovací prostředek
Použití
do exteriéru a interiéru, jako vláknité, chemicky inertní plnivo pro
vytvoření odolné malty na bázi epoxidových a polyuretanových pryskyřic

Zpracování

Vlastnosti
vysoká zahušťovací schopnost, snadné zpracování, nízká spotřeba
00557-001

StoDivers ST

1 ks sáček

00557-002

StoDivers ST

10 kg sáček
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přísada do kompletní směsi
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Malta

Malty
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Sanační malta
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Jemná malta
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Minerální mazanina
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Rychle tuhnoucí sanační malta
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Sanační malta modifikovaná polymerem
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Sanační malta pro zpracování stříkáním
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Sanační malta odolná proti sulfátům
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Jemná malta
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Potěrová malta
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Zálivková malta
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Adhézní nátěr
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Doplňkové produkty

Stadtsparkasse, Gladbeck, Německo
architekt: Ingenieurbüro für Bauberatung und Bauphysik Dr. Ing. Wilhelm Fix,
Schermbeck, Německo
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Maltové systémy
StoConcrete Repair Prime SM

Popis systému StoConcrete Repair Prime SM
podklad

beton, železobeton

očištěná výztuž

není nutná

StoCrete TK

StoCrete SM P

StoCrete SM nebo StoCrete TF 204

StoCrete SM P 3 - 5 mm

StoCrete SM 3 - 5 mm nebo StoCrete TF 204 1 - 3 mm

Malty

antikorozní ochrana

sanační malta

jemná malta
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Maltové systémy
Systémové komponenty

Antikorozní ochrana
StoCrete TK
Antikorozní ochrana armování, modifikovaná plastem, vázaná cementem
0,13 - 0,20 kg/m na
vrstvu

Cca. spotřeba
u armovací oceli do Ø
18 mm, 1. vrstva šedá

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná antikorozní ochrana (PCC),
velmi dobrá přilnavost na armovací ocel, velmi účinná antikorozní
ochrana

0,13 kg/m

u armovací oceli do Ø 0,14 kg/m
18 mm, 2. vrstva světle
šedá

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-7

u armovací oceli do Ø 0,13 kg/m
18 mm, 3. vrstva šedá
(při použití suché malty
pro postřik)

Malty

Použití
jako antikorozní ochrana armovací oceli

u armovací oceli nad Ø 0,15 kg/m
18 mm, 1. vrstva šedá
u armovací oceli nad Ø 0,16 kg/m
18 mm, 2. vrstva světle
šedá
u armovací oceli nad Ø 0,15 kg/m
18 mm, 3. vrstva šedá
(při použití suché malty
pro postřik)
Zpracování

00431-001

StoCrete TK šedá

5 kg sáček

00432-001

StoCrete TK světle šedá

5 kg sáček

Adhézní mezinátěr
StoCrete RM F
Minerální rychloopravná malta na podlahy, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 2-40 mm
Použití
jako odolná sanační malta pro reprofilace, opravy a vyplňování prohlubní a výlomů v potěrech a betonu, pro vytváření dutých zaoblení
a klínů se spádem, pro přistěrkování výškových přídavků a nerovných
ploch se sklonem

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (RM), velmi
dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi vysoká odolnost, není
nutný samostatný adhezní nátěr, rychle tvrdnoucí, lze brzy nanášet
další vrstvy, nepropouští vodu, odolný vůči mrazu a posypové soli
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, není nutný samostatný adhezní
nátěr
09459-001

StoCrete RM F

15 kg kbelík

Sanační malta
StoCrete GM
Sanační malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 6–30 mm
Použití
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton)

Cca. spotřeba

1,8 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, snadné zpracování nad
hlavou, vysoce tixotropní, není nutný samostatný adhezní nátěr
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00708-001

StoCrete GM

25 kg sáček
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Systémové komponenty

StoCrete SM
Minerální rychloopravná malta, modifikovaná plastem, tloušťka vrstvy 3–40 mm
Použití
jako opravná malta na beton pro ochranu a sanaci betonových
nosných konstrukcí (beton, železobeton a lehčený beton), jako jemná
malta (3–5 mm)

Cca. spotřeba

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Malty

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné zpracování
nad hlavou, velmi vysoká odolnost, není nutný samostatný adhezní
nátěr, rychle tvrdnoucí, lze brzy nanášet další vrstvy
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00701-018

StoCrete SM

10 kg kbelík

00701-001

StoCrete SM

25 kg sáček

StoCrete SM P
Sanační malta s integrovanou antikorozní ochranou, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 3–40 mm
Použití
jako opravná malta na beton pro ochranu a sanaci betonových
nosných konstrukcí (beton, železobeton a lehčený beton), jako jemná
malta (3–5 mm)

Cca. spotřeba

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné zpracování
nad hlavou, velmi vysoká odolnost, není nutný samostatný adhezní
nátěr, rychle tvrdnoucí, lze brzy nanášet další vrstvy, není nutná samostatná antikorozní ochrana
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00789-001

StoCrete SM P

25 kg sáček

Jemná malta
StoCrete FM
Jemná malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 2–5 mm
Použití
jako škrábaná a vyrovnávací stěrková hmota pro ochranu a sanaci
betonových nosných konstrukcí

Cca. spotřeba

1,8 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na podklad z betonu nebo malty pro opravu
betonu, snadné zpracování
Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00734-002

StoCrete FM

25 kg sáček

StoCrete KM
Jemná malta pro kosmetické úpravy, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy do 2 mm
Použití
jako škrábaná a vyrovnávací stěrková hmota pro ochranu a sanaci
betonových nosných konstrukcí, pro opravu menších poškození (do
tloušťky vrstvy 10 mm), pro individuální strukturování

Cca. spotřeba
Zpracování

Vlastnosti
jemná malta zušlechtěná polymerem a vázaná cementem (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na podklad z betonu nebo malty pro opravu
betonu, snadné zpracování, lze snadno strukturovat
Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00429-001
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StoCrete KM

25 kg sáček

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Maltové systémy
Systémové komponenty

StoCrete SM
Minerální rychloopravná malta, modifikovaná plastem, tloušťka vrstvy 3–40 mm
Použití
jako opravná malta na beton pro ochranu a sanaci betonových
nosných konstrukcí (beton, železobeton a lehčený beton), jako jemná
malta (3–5 mm)

Cca. spotřeba

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné zpracování
nad hlavou, velmi vysoká odolnost, není nutný samostatný adhezní
nátěr, rychle tvrdnoucí, lze brzy nanášet další vrstvy

00701-018

StoCrete SM

10 kg kbelík

00701-001

StoCrete SM

25 kg sáček

Malty

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy

StoCrete SM P
Sanační malta s integrovanou antikorozní ochranou, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 3–40 mm
Použití
jako opravná malta na beton pro ochranu a sanaci betonových
nosných konstrukcí (beton, železobeton a lehčený beton), jako jemná
malta (3–5 mm)

Cca. spotřeba

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné zpracování
nad hlavou, velmi vysoká odolnost, není nutný samostatný adhezní
nátěr, rychle tvrdnoucí, lze brzy nanášet další vrstvy, není nutná samostatná antikorozní ochrana
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00789-001

StoCrete SM P

25 kg sáček

StoCrete TF 204
Jemná malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 1-3 mm
Použití
jako škrábaná a vyrovnávací stěrková hmota pro ochranu a sanaci
betonových nosných konstrukcí

Cca. spotřeba

1,9 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez odrazu)

Zpracování

Vlastnosti
jemná malta zušlechtěná polymerem a vázaná cementem (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na podklad z betonu nebo malty pro opravu
betonu, velmi dobré zpracování, vysoký ochranný účinek při namáhání
mrazem/posypovou solí, nízký modul pružnosti
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy

Minerální mazanina
StoCrete RM F
Minerální rychloopravná malta na podlahy, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 2-40 mm
Použití
jako odolná sanační malta pro reprofilace, opravy a vyplňování prohlubní a výlomů v potěrech a betonu, pro vytváření dutých zaoblení
a klínů se spádem, pro přistěrkování výškových přídavků a nerovných
ploch se sklonem

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (RM), velmi
dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi vysoká odolnost, není
nutný samostatný adhezní nátěr, rychle tvrdnoucí, lze brzy nanášet
další vrstvy, nepropouští vodu, odolný vůči mrazu a posypové soli
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, není nutný samostatný adhezní
nátěr
09459-001

StoCrete RM F

15 kg kbelík
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Sanační malta
Rychle tuhnoucí sanační malta

Rychle tuhnoucí sanační malta
StoCrete RM F
Minerální rychloopravná malta na podlahy, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 2-40 mm
Použití
jako odolná sanační malta pro reprofilace, opravy a vyplňování prohlubní a výlomů v potěrech a betonu, pro vytváření dutých zaoblení
a klínů se spádem, pro přistěrkování výškových přídavků a nerovných
ploch se sklonem

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Malty

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (RM), velmi
dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi vysoká odolnost, není
nutný samostatný adhezní nátěr, rychle tvrdnoucí, lze brzy nanášet
další vrstvy, nepropouští vodu, odolný vůči mrazu a posypové soli
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, není nutný samostatný adhezní
nátěr
09459-001

StoCrete RM F

15 kg kbelík

StoCrete SM
Minerální rychloopravná malta, modifikovaná plastem, tloušťka vrstvy 3–40 mm
Použití
jako opravná malta na beton pro ochranu a sanaci betonových
nosných konstrukcí (beton, železobeton a lehčený beton), jako jemná
malta (3–5 mm)

Cca. spotřeba

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné zpracování
nad hlavou, velmi vysoká odolnost, není nutný samostatný adhezní
nátěr, rychle tvrdnoucí, lze brzy nanášet další vrstvy
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00701-018

StoCrete SM

10 kg kbelík

00701-001

StoCrete SM

25 kg sáček

StoCrete SM P
Sanační malta s integrovanou antikorozní ochranou, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 3–40 mm
Použití
jako opravná malta na beton pro ochranu a sanaci betonových
nosných konstrukcí (beton, železobeton a lehčený beton), jako jemná
malta (3–5 mm)

Cca. spotřeba
Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné zpracování
nad hlavou, velmi vysoká odolnost, není nutný samostatný adhezní
nátěr, rychle tvrdnoucí, lze brzy nanášet další vrstvy, není nutná samostatná antikorozní ochrana
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00789-001
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StoCrete SM P

25 kg sáček

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Sanační malta
Sanační malta modifikovaná polymerem

Sanační malta modifikovaná polymerem
StoCrete GM
Sanační malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 6–30 mm
Použití
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton)

Cca. spotřeba

1,8 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, snadné zpracování nad
hlavou, vysoce tixotropní, není nutný samostatný adhezní nátěr

00708-001

StoCrete GM

Malty

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
25 kg sáček

StoCrete GM P
Sanační malta s integrovanou antikorozní ochranou, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 6–30 mm
Použití
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton)

Cca. spotřeba

1,8 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (RM), velmi
dobrá přilnavost na betonový podklad, snadné zpracování nad hlavou,
vysoce tixotropní, není nutný samostatný adhezní nátěr, není nutná
samostatná antikorozní ochrana
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00787-001

StoCrete GM P

25 kg sáček

StoCrete LM
Malta pro nástřik za mokra, modifikovaná plastem, vázaná cementem, s lehkými přísadami, tloušťka vrstvy 6–30 mm
Použití
jako náhražka betonu při sanaci staticky nerelevantních betonových
nosných konstrukcí podle EN 1504-3

Cca. spotřeba

1,3 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez odrazu)

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC /
SRM), velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné zpracování nad hlavou, vysoce tixotropní, není nutný samostatný adhezní
nátěr, částečné reprofilace do tloušťky vrstvy 80 mm, nízká plošná
hmotnost
Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy, výrobek vyhovuje ČSN
EN 1504-3
00743-006

StoCrete LM

20 kg sáček

StoCrete TG 202
Sanační malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 6–30 mm
Použití
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton)

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC /
RM), velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, snadné zpracování
nad hlavou, vysoce tixotropní, vysoký ochranný účinek při namáhání
mrazem/posypovou solí
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3
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Sanační malta
Sanační malta modifikovaná polymerem

StoCrete TG 203
Sanační malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 6–30 mm
Použití
jako náhražka betonu při sanaci staticky i nestaticky relevantních
betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton), jako náhražka
betonu při zvýšených požadavcích na statické spolupůsobení, pro
vytvoření nebo obnovení požární odolnosti, pro sanaci betonu ve
skladištích, plnírnách a překladištích látek ohrožujících vodu, včetně
čerpacích stanic

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Malty

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, snadné zpracování nad
hlavou, vysoce tixotropní, vysoká odolnost při namáhání mrazem/
posypovou solí, vhodná pro vytvoření odolnosti proti ohni, systémově
testováno jako anodová a sanační malta pro sanační princip katodové
protikorozní ochrany, třída reakce na oheň A2-s1, d0 (nehořlavý) dle
EN 13501-1
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, pro obnovení požární odolnosti
sanovaných betonových dílů, požární třída F 90 podle DIN 4102-4 a
REI 90 dle EN 13501-2

StoCrete TG 204
Sanační malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 12–50 mm
Použití
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton)

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (RM), velmi
dobrá přilnavost na betonový podklad, snadné zpracování nad hlavou,
vysoce tixotropní, vysoký ochranný účinek při namáhání mrazem/posypovou solí, velmi brzy lze nanášet další vrstvy, velká nepropustnost,
velmi vysoká odolnost proti mechanickému namáhání, neobsahuje
rozpouštědla
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3

StoPox Mörtel standfest
Malta EP, tloušťka vrstvy: 4 - 20 mm
Použití
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných
konstrukcí (beton a železobeton), použití jako mazaninová podlaha
v interiérech, pro vyrovnání podkladu při následném vyztužení nosné
konstrukce, pro vytvoření dutých zaoblení
Vlastnosti
náhražka betonu (PC) vázaná epoxidovou pryskyřicí, velmi dobrá
přilnavost na betonový podklad, snadné zpracování nad hlavou, vysoká
stálost, silný ochranný účinek při namáhání mrazem/posypovou solí,
lze velmi snadno dále zpracovávat, velmi vysoká těsnost, vysoká mechanická odolnost, bez obsahu rozpouštědel
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3
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Cca. spotřeba

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Odstín

šedá

Zpracování

Sanační malta
Sanační malta pro zpracování stříkáním

Sanační malta pro zpracování stříkáním
StoCrete TS 100
Suchá malta pro prostřik, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 6–50 mm
Použití
jako náhražka betonu při sanaci staticky i nestaticky relevantních
betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton), jako náhražka
betonu při zvýšených požadavcích na statické spolupůsobení, pro
vytvoření/obnovení odolnosti proti ohni

Cca. spotřeba

2,1 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez odrazu)

Zpracování
strojní zpracování nástřikem suchou cestou

Malty

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná malta pro nástřik suchou
cestou (SPCC / SRM), vysoká odolnost při namáhání mrazem/posypovou solí, vhodná pro vytvoření odolnosti proti ohni, systémově
testováno jako anodová a sanační malta pro sanační princip katodové
protikorozní ochrany, nehořlavý, třída reakce na oheň A1 podle EN
13501-1, nízká prašnost, nízká odrazivost
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, prokázání odolnosti vůči ohni se
provádí podle jednotné teplotní, hydrokarbonové a EBA křivky

StoCrete TS 200
Malta pro nástřik za mokra, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 6–20 mm
Použití
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton)

Cca. spotřeba

2,1 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez odrazu)

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná malta pro nástřik mokrou
cestou (SPCC / SRM), vysoká odolnost proti mrazu / posypové soli,
dobré zpracování vertikálně nad hlavou, vysoká odolnost při namáhání
mrazem/posypovou solí

s dopravou směsi hutným proudem, strojní
zpracování

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3

StoCrete TS 250
Malta pro nástřik za mokra, modifikovaná plastem, vázaná cementem, odolná vůči sulfátům, tloušťka vrstvy 6–30 mm
Použití
Cca. spotřeba
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konsZpracování
trukcí (beton a železobeton), do silně agresivní vody, např. v kanalizaci,
v čističkách odpadních vod

2,1 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez odrazu)

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná malta pro nástřik mokrou
cestou (SPCC / SRM), velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné zpracování nad hlavou, vysoce tixotropní, vysoký ochranný
účinek při namáhání mrazem/posypovou solí, odolnost proti kyselině
sírové, amoniaku a sulfátům rozpuštěnýmve vodě podle expoziční třídy
XA3 podle EN 206-1:2001-07

strojní zpracování s dopravou směsi hutným
proudem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3

Sanační malta odolná proti sulfátům
StoCrete TG 252
Sanační malta, odolná vůči sulfátům, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 6–30 mm
Použití
Cca. spotřeba
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konsZpracování
trukcí (beton a železobeton), do silně agresivní vody, např. v kanalizaci,
v čističkách odpadních vod

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC /
RM), velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, snadné zpracování
nad hlavou, vysoce tixotropní, vysoký ochranný účinek při namáhání
mrazem/posypovou solí, odolnost proti kyselině sírové, amoniaku a
sulfátům rozpuštěnýmve vodě podle expoziční třídy XA3 podle EN
206-1:2001-07
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, třída R 4
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Sanační malta
Sanační malta odolná proti sulfátům

StoCrete TG 254
Sanační malta, odolná vůči sulfátům, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 12–50 mm
Použití
Cca. spotřeba
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konsZpracování
trukcí (beton a železobeton), do silně agresivní vody, např. v kanalizaci,
v čističkách odpadních vod

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (PCC
/ RM), velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné
zpracování nad hlavou, velmi vysoká odolnost, vysoký ochranný účinek
při namáhání mrazem/posypovou solí, odolnost proti kyselině sírové,
amoniaku a sulfátům rozpuštěnýmve vodě podle expoziční třídy XA3
podle EN 206-1:2001-07
Malty

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, třída R 4

StoCrete TS 250
Malta pro nástřik za mokra, modifikovaná plastem, vázaná cementem, odolná vůči sulfátům, tloušťka vrstvy 6–30 mm
Použití
Cca. spotřeba
jako náhražka betonu pro ochranu a sanaci betonových nosných konsZpracování
trukcí (beton a železobeton), do silně agresivní vody, např. v kanalizaci,
v čističkách odpadních vod

2,1 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez odrazu)

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná malta pro nástřik mokrou
cestou (SPCC / SRM), velmi dobrá přilnavost na betonový podklad, velmi snadné zpracování nad hlavou, vysoce tixotropní, vysoký ochranný
účinek při namáhání mrazem/posypovou solí, odolnost proti kyselině
sírové, amoniaku a sulfátům rozpuštěnýmve vodě podle expoziční třídy
XA3 podle EN 206-1:2001-07

strojní zpracování s dopravou směsi hutným
proudem

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3

Jemná malta
StoCrete FM
Jemná malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 2–5 mm
Použití
jako škrábaná a vyrovnávací stěrková hmota pro ochranu a sanaci
betonových nosných konstrukcí

Cca. spotřeba

1,8 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost na podklad z betonu nebo malty pro opravu
betonu, snadné zpracování
Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00734-002

StoCrete FM

25 kg sáček

StoCrete KM
Jemná malta pro kosmetické úpravy, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy do 2 mm
Použití
jako škrábaná a vyrovnávací stěrková hmota pro ochranu a sanaci
betonových nosných konstrukcí, pro opravu menších poškození (do
tloušťky vrstvy 10 mm), pro individuální strukturování

Cca. spotřeba
Zpracování

Vlastnosti
jemná malta zušlechtěná polymerem a vázaná cementem (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na podklad z betonu nebo malty pro opravu
betonu, snadné zpracování, lze snadno strukturovat
Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00429-001
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StoCrete KM

25 kg sáček

1,7 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Jemná malta

StoCrete TF 200
Jemná malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 2–5 mm
Použití
jako škrábaná a vyrovnávací stěrková hmota pro ochranu a sanaci
betonových nosných konstrukcí

Cca. spotřeba

1,9 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
jemná malta zušlechtěná polymerem a vázaná cementem (PCC / RM),
velmi dobrá přilnavost na podklad z betonu nebo malty pro opravu
betonu, velmi dobré zpracování, vysoký ochranný účinek při namáhání
mrazem/posypovou solí

StoCrete TF 200

00413-001

Malty

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
25 kg sáček

StoCrete TF 250
Jemná malta, odolná vůči sulfátům, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 2–5 mm
Použití
jako škrábaná a vyrovnávací stěrková hmota pro ochranu a sanaci
betonových nosných konstrukcí, do silně agresivní vody, např. v kanalizaci, v čističkách odpadních vod

Cca. spotřeba

1,9 kg/m² na mm tloušťky vrstvy (bez odrazu)

Zpracování

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná náhražka betonu (RM), velmi
dobrá přilnavost na betonový podklad, snadné zpracování nad hlavou,
vysoce tixotropní, vysoký ochranný účinek při namáhání mrazem/
posypovou solí, odolnost proti kyselině sírové, amoniaku a sulfátům rozpuštěnýmve vodě podle expoziční třídy XA3 podle EN 206-1:2001-07
Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy, výrobek vyhovuje ČSN
EN 1504-3

Potěrová malta
StoCryl EM 110
Polymerní disperze pro vytvoření StoCrete TF 114 a StoCrete TF 118
Použití
pro přimíchání StoCrete TG 114 a StoCrete TG 118

Cca. spotřeba

Vlastnosti
optimalizace vlastností čerstvé malty, např. zpracování, stálosti,
zlepšení vlastností ztuhlé malty, např. přilnavosti, pevnosti v tahu za
ohybu, modulu pružnosti, smrštivosti a bobtnavosti, omezení tvoření
trhlin

Zpracování

3,7 l na 40 kg StoCrete TG 114
3,4 l na 40 kg StoCrete TG 118

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3

StoCrete LE
Potěrová malta s lehkými přísadami, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 20–80 mm
Použití
jako vyrovnávací vrstva, resp. pro dosažení stanovených výšek u horizontálních betonových dílců (beton a lehčený beton) jako např. plochy
balkonů a pavlačí

Cca. spotřeba

1,4 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování

Vlastnosti
cementem vázaná potěrová malta, velmi dobré zpracování, nízký
modul pružnosti, nízká plošná hmotnost, třída reakce na oheň A1 dle
EN 13501-1, lze strojně zpracovávat čerpadly na potěry
Upozornění
vždy nanášejte s krycí povrchovou úpravou, výrobek vyhovuje EN
13813, výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3
00767-001

StoCrete LE

20 kg sáček
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Potěrová malta

StoCrete TG 104
Potěr, modifikovaný plastem, vázaný cementem, tloušťka vrstvy 12–40 mm
Použití
pro vyrovnávání nerovností u podlahových ploch, k vytvoření spádu,
jako podklad pro uchycení užitné vrstvy v pozemním stavitelství (např.
balkon) a na plochách komunikací

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování
lze čerpat pomocí mazaninového čerpadla

Vlastnosti
lze brzy nanášet další vrstvy, potěrová malta zušlechtěná polymerem a
vázaná cementem (PCC / RM), bez smršťování a vlastního pnutí

Malty

Upozornění
vždy nanášejte s krycí povrchovou úpravou, výrobek vyhovuje ČSN EN
1504-3
02351-001

StoCrete TG 104

25 kg sáček

StoCrete TG 108
Potěr, modifikovaný plastem, vázaný cementem, tloušťka vrstvy 20–80 mm
Použití
pro vyrovnávání nerovností u podlahových ploch, k vytvoření spádu,
jako podklad pro uchycení užitné vrstvy v pozemním stavitelství (např.
balkon) a na plochách komunikací

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Zpracování
lze čerpat pomocí mazaninového čerpadla

Vlastnosti
lze brzy nanášet další vrstvy, potěrová malta zušlechtěná polymerem a
vázaná cementem (PCC / RM), bez smršťování a vlastního pnutí
Upozornění
vždy nanášejte s krycí povrchovou úpravou, výrobek vyhovuje ČSN EN
1504-3
02352-001

StoCrete TG 108

25 kg sáček

Zálivková malta
StoCrete TV 304
Litá malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 20–70 mm
Použití
Cca. spotřeba
pro podlévání a zalévání konstrukčních dílů, např. strojních zařízení,
Zpracování
montážních čepů, kolejnic pro jeřáby, mostních ložisek, ocelových
montážních dílů, základů s kalichovitým otvorem a výřezů v podpěrách,
pro podlévání a zalévání otvorů v betonových konstrukčních dílech

2,1 kg na litr objemu dutiny
možnost strojního čerpání a dopravy

Vlastnosti
odolný vůči mrazu a posypové soli, nepropouští vodu, konstantní
stejnorodost, vysoká tekutost, velmi dobré zpracování
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3
00455-001

StoCrete TV 304

25 kg sáček

StoCrete TV 308
Litá malta, modifikovaná plastem, vázaná cementem, tloušťka vrstvy 40–90 mm
Použití
Cca. spotřeba
pro podlévání a zalévání konstrukčních dílů, např. strojních zařízení,
Zpracování
montážních čepů, kolejnic pro jeřáby, mostních ložisek, ocelových
montážních dílů, základů s kalichovitým otvorem a výřezů v podpěrách,
pro podlévání a zalévání otvorů v betonových konstrukčních dílech
Vlastnosti
odolný vůči mrazu a posypové soli, nepropouští vodu, konstantní
stejnorodost, vysoká tekutost, velmi dobré zpracování
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3
00456-001
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StoCrete TV 308

25 kg sáček

2,1 kg na litr objemu dutiny
možnost strojního čerpání a dopravy

Antikorozní ochrana

StoCrete TK
Antikorozní ochrana armování, modifikovaná plastem, vázaná cementem
Použití
jako antikorozní ochrana armovací oceli

0,13 - 0,20 kg/m na
vrstvu

Cca. spotřeba
u armovací oceli do Ø
18 mm, 1. vrstva šedá

Vlastnosti
polymery zušlechtěná, cementem vázaná antikorozní ochrana (PCC),
velmi dobrá přilnavost na armovací ocel, velmi účinná antikorozní
ochrana

0,13 kg/m

u armovací oceli do Ø 0,14 kg/m
18 mm, 2. vrstva světle
šedá

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-7

u armovací oceli do Ø 0,13 kg/m
18 mm, 3. vrstva šedá
(při použití suché malty
pro postřik)
Malty

u armovací oceli nad Ø 0,15 kg/m
18 mm, 1. vrstva šedá
u armovací oceli nad Ø 0,16 kg/m
18 mm, 2. vrstva světle
šedá
u armovací oceli nad Ø 0,15 kg/m
18 mm, 3. vrstva šedá
(při použití suché malty
pro postřik)
Zpracování

00431-001

StoCrete TK šedá

5 kg sáček

00432-001

StoCrete TK světle šedá

5 kg sáček

StoPox KSH thix
EP antikorozní ochrana a adhézní nátěr
Použití
jako antikorozní ochrana armovací oceli, jako adhezní nátěr pro
zajištění trvalé soudržnosti s následujícím systémem sanace betonu na
betonovém podkladu

Cca. spotřeba

1. vrstva šedá

0,05 kg/m jako
antikorozní ochrana
u armovací oceli do Ø
18 mm
0,06 kg/m jako
antikorozní ochrana
u armovací oceli nad Ø
18 mm

Vlastnosti
antikorozní ochrana vázaná epoxidovou pryskyřicí a adhezní nátěr
(PC), velmi dobrá přilnavost na armovací ocel, velmi dobrá protikorozní
ochrana, velmi dobrá přilnavost na betonový podklad
2. vrstva hnědá

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-7

0,05 - 0,08 kg/m jako
antikorozní ochrana
u armovací oceli do Ø
18 mm
0,06 - 0,09 kg/m jako
antikorozní ochrana
u armovací oceli nad Ø
18 mm
0,5 - 0,8 kg/m² jako
adhezní nátěr

Zpracování

14166/002

StoPox KSH thix graugrün, Combi

9 kg sada
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Adhézní nátěr

Adhézní nátěr
StoCrete TH 200
Adhézní nátěr, modifikovaný plastem, vázaný cementem
Použití
Cca. spotřeba
jako adhezní nátěr, pro zajištění trvalé soudržnosti s následujícím systéZpracování
mem sanace betonu na betonovém podkladu

1,6 kg/m² jako adhezní nátěr

Vlastnosti
polymerově zušlechtěný, cementem vázaný adhezní nátěr (PCC), velmi
dobrá přilnavost na betonový podklad

Malty

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-3
00416-001

StoCrete TH 200

25 kg sáček

Doplňkové produkty
StoCryl NB
Prostředek pro následné ošetření
Použití
jako ochrana proti odpařování pro beton a systémy PCC, jako ochrana
proti vysychání, po zamezení vzniku trhlin způsobených smrštěním

Cca. spotřeba
Zpracování

Vlastnosti
polymerní disperze na akrylátové bázi, vysoký bariérový koeficient,
žádné stékání na vertikálních plochách, lze překrývat povrchovými
úpravami StoCretec na akrylátové bázi
Upozornění
Povrchy, které se překrývají další vrstvou cementové malty (také PCC
nebo SPCC), je třeba běžným způsobem finálně ošetřit.
00886-003
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StoCryl NB

20 l kanystr

0,2 - 0,4 l/m² na jeden pracovní krok

Ochrana povrchu

98

Systémy ochrany povrchu

99

Podkladní nátěry

99

Jemná malta

Ochrana povrchu

Ochrana
povrchu

100 Povrchová úprava
103 Hydrofobní impregnace

Rheinturm, Düsseldorf, DE
Fotograf: Massenberg GmbH, Essen, DE

97

Systémy ochrany povrchu

Popis systému StoConcrete Protect Elastic RB
podklad

podkladní nátěr

jemná malta

Ochrana povrchu

povrchová úprava

98

jemná malta

beton, železobeton

StoCryl GW 100 nebo StoCryl GW 200 nebo StoCryl HC
100 nebo StoCryl HP 100 nebo StoCryl GQ

StoCrete FM nebo StoCrete KM nebo StoCrete TF 200
nebo StoCrete TF 204 nebo StoCryl ZB

StoCryl EF nebo StoCryl RB

Podkladní nátěry

StoCryl GW 200
Podkladní nátěr, zpevňující
Použití
jako podkladní nátěr na existující nosné staré nátěry, zejména křídující
vrstvy, pod následnou vrstvu systému na ochranu betonových nosných
konstrukcí (beton a železobeton)

Cca. spotřeba

0,2 l/m² jako podkladní nátěr

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá soudržnost s podkladem a následujícími mezinátěry a konečnými nátěry, velmi dobrá soudržnost se starými nosnými vrstvami,
velmi dobré vlastnosti zpracování, vodou ředitelný
Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00879-002

StoCryl GW 200

20 l kanystr

výrobek

vlastnosti

zpracování

pojivo

svisle

se sklonem

snadné zpracování dílčí oblast použití pošná oblast
nad hlavou
použití

tloušťka vrstvy
v mm

StoCryl SP

akrylát, vodou
ředitelný

 





 



0-1

StoCryl ZB

akrylát, vodou
ředitelný

 







 

0-1

StoCryl Z 110

akrylát, vodou
ředitelný

 







 

0-1

StoPox WB 50

epoxidová
pryskyřice, vodou
ředitelná

 











 


0-4

Použití
jako mezinátěr na beton, pro vyrovnání lehkých nerovností a vyplnění
mezer, jako mezinátěr na nekřídující, nosné staré vrstvy

Cca. spotřeba

0,9 - 1,1 kg/m² jako mezinátěr

Odstín

šedá

Ochrana povrchu

Jemné malty v přehledu

  velmi dobře

dobře

StoCryl ZB
Mezinátěr

Vlastnosti
velmi dobrá soudržnost s podkladem a následujícími mezinátěry a konečnými nátěry, velmi dobré uzavření pórů, difuzně otevřený pro vodní
páru, velmi dobré vlastnosti zpracování

Zpracování

Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
01656-001

StoCryl ZB

20 kg kbelík

StoCryl Z 110
Mezinátěr, strukturovatelný
Použití
jako strukturní povrchová úprava betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton) pro vyrovnání mírných nerovností, pro překrývání
nosných starých vrstev
Vlastnosti
velmi dobrá soudržnost s podkladem, lze strukturovat, difuzně otevřený pro vodní páru, velmi dobré vlastnosti zpracování

Cca. spotřeba

0,3 - 0,4 kg/m² jako mezinátěr

Odstín

bílá

Zpracování

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy, vhodný také jako konečný nátěr
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Jemná malta

StoPox WB 50
EP stěrková hmota, vodou emulgovatelná, tloušťka vrstvy 0–4 mm
Použití
jako plošná škrábaná a vyrovnávací stěrka pro ochranu a sanaci
betonových dílců, jako částečná reprofilace 4–10 mm po přidání cca
1 hm. % StoDivers ST, jako částečná reprofilace 10–20 mm po přidání
cca 1,25 hm. % StoDivers ST a cca 25 hm. % StoQuarz 0,3–0,8 mm,
na stěny v interiéru a exteriéru

Cca. spotřeba

2,2 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

Odstín

bílá

Zpracování

Vlastnosti
stěrková hmota vázaná epoxidovou pryskyřicí (PC), velmi vysoká
odolnost proti mechanickému namáhání, velmi dobrá přilnavost na
betonový podklad, vysoce tixotropní, velmi dobré uzavření pórů, velmi
dobré zpracování, rychlé tvrdnutí dokonce při nízkých teplotách ≥
+10 °C, vodou ředitelný, povrchová úprava podle EN 1504-2
00535/005

StoPox WB 50

25 kg sada

Ochrana povrchu

Přehled povrchových úprav
výrobek

vlastnosti

oblast použití

ztvárnění

pojivo

karbonizační
brzda

překlenutí trhlin chemická
odolnost

svisle

se sklonem

nad hlavou

značná
rozmanitost
odstínů

StoCryl V 100

akrylát, vodou
ředitelný

 





 





 

StoCryl V 200

akrylát, vodou
ředitelný

 





 





 

StoCryl V 500

akrylát, vodou
ředitelný







 





 

StoCryl V 700

akrylát, vodou
ředitelný

 





 





 

StoCrete FB

PCC*

 

 

 

 







StoCryl EF

akrylát, vodou
ředitelný

 





 





 

StoCryl RB

akrylát, vodou
ředitelný

 

 



 





 

StoPox TU 100

epoxidová
 
pryskyřice,

vodou ředitelná







 











  velmi dobrý

dobrý

StoCrete FB
Povrchová úprava modifikovaná cementem, trhliny překlenující
Použití
Cca. spotřeba
jako elastická povrchová vrstva překlenující trhliny pro ochranu betonoOdstín
vých nosných konstrukcí (beton a železobeton) ohrožených trhlinami,
Zpracování
pro použití v zařízeních pro skladování, plnění a přečerpávání kapalin
ohrožujících vody, jako těsnicí hmota pro utěsnění objektů
Vlastnosti
polymerově zušlechtěná, cementem vázaná povrchová úprava, staticky
i dynamicky překlenující trhliny, zabraňuje vnikání vody a škodlivin
rozpustných ve vodě, reguluje vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor,
velmi dobrá soudržnost, dobrá nepropustnost pro oxid uhličitý (Sd
CO2 > 50 m), dobrá difuze vodních par (Sd H2O < 4 m), vodotěsné do
3 barů, vysoká odolnost proti palivům, topnému oleji, používaným a
nepoužívaným ve spalovacích motorech, olejům do motorů a převodovek, transformátorovým a izolačním olejům
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy, plochy se vzlínající vlhkostí na vyžádání
00419/011
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40 kg sada

2,0 - 4,0 kg/m² jako povrchová úprava
šedá

Povrchové úpravy

StoCryl EF
Povrchová úprava, elastická
Použití
Cca. spotřeba
jako elastická povrchová úprava na betonu ohroženém trhlinkami, jako
Odstín
povrchová úprava na stávajících povrchových úpravách překlenujících
trhlinky
Vlastnosti
zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor, velmi dobrá soudržnost, dobrá
nepropustnost pro oxid uhličitý (Sd CO2 > 50 m), dobrá difuze vodních
par (Sd H2O < 4 m), lze ředit vodou

0,3 - 0,4 l/m² jako povrchová úprava (2 vrstvy)
bílá

Zpracování

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro vodorovné plochy
namáhané vodou, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy

StoCryl RB
Povrchová úprava, trhliny překlenující

Vlastnosti
staticky i dynamicky překlenující trhliny, zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje vlhkostní režim, zvyšuje elektrický
odpor, velmi dobrá soudržnost, dobrá nepropustnost pro oxid uhličitý
(Sd CO2 > 50 m), dobrá difuze vodních par (Sd H2O < 4 m), lze ředit
vodou

Cca. spotřeba

0,6 - 0,8 l/m² jako povrchová úprava

Odstín

bílá
Ochrana povrchu

Použití
jako elastická povrchová vrstva překlenující trhliny pro ochranu a barevnou úpravu betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton)
ohrožených trhlinami

Zpracování

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro vodorovné plochy
namáhané vodou, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00430-001

StoCryl RB bílý

15 l kbelík

00430-012

StoCryl RB, tónovaný

15 l kbelík

Použití
jako tuhá povrchová vrstva pro ochranu a barevnou úpravu betonových nosných konstrukcí (beton a železobeton)

Cca. spotřeba

StoCryl V 100
Nátěr, střední lesk

Vlastnosti
zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje
vlhkostní režim, dobrá schopnost penetrace, zvyšuje elektrický odpor,
velmi dobrá soudržnost, dobrá nepropustnost pro oxid uhličitý (Sd CO2
> 50 m), dobrá difuze vodních par (Sd H2O < 4 m), lze ředit vodou

0,3 - 0,4 l/m² jako povrchová úprava (2 vrstvy)

Vzhled

střední lesk (G2) podle EN 1062-1

Odstín

bílá

Zpracování

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro vodorovné plochy
namáhané vodou, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy,
nevhodné pro místnosti využívané podobně jako obytné místnosti
01729-001

StoCryl V 100, bílý RAL9010

15 l kbelík

01729-020

StoCryl V 100, tónovaný

15 l kbelík

Použití
jako tuhá povrchová vrstva pro ochranu a barevnou úpravu betonu

Cca. spotřeba
Vzhled

matný (G3) podle EN 1062-1

Vlastnosti
zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje
vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor, dobrá schopnost penetrace,
velmi dobrá soudržnost, dobrá nepropustnost pro oxid uhličitý (Sd CO2
> 50 m), dobrá difuze vodních par (Sd H2O < 4 m), lze ředit vodou

Odstín

bílá

StoCryl V 200
Nátěr, matný

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro vodorovné plochy
namáhané vodou, ne pro pochozí nebo pojížděné plochy, nevhodné
pro místnosti využívané podobně jako obytné místnosti

0,3 - 0,4 l/m² jako povrchová úprava (2 vrstvy)

Zpracování

01725-001

StoCryl V 200, bílý

15 l kbelík

01725-011

StoCryl V 200, tónovaný

15 l kbelík
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Povrchové úpravy

StoCryl V 400
Povrchová úprava lazurovací, matná
Použití
jako tuhá povrchová vrstva pro ochranu a barevnou úpravu betonových nosných konstrukcí

Cca. spotřeba

0,3 - 0,4 l/m² jako povrchová úprava

Vzhled

matný (G3) podle EN 1062-1
lazurovací

Vlastnosti
zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje
vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor, dobrá schopnost penetrace,
velmi dobrá soudržnost, dobrá nepropustnost pro oxid uhličitý (Sd CO2
> 50 m), dobrá difuze vodních par (Sd H2O < 4 m), lze ředit vodou

Odstín

bílá

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro vodorovné plochy
namáhané vodou, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy

Zpracování

01727-001

StoCryl V 400 bílý

15 l kbelík

01727-011

StoCryl V 400 tónovaný

15 l kbelík

StoCryl V 450
Povrchová úprava, transparentní, matná

Ochrana povrchu

Použití
Cca. spotřeba
jako tuhá povrchová vrstva pro ochranu betonových nosných konstrukVzhled
cí při následném lazurování, jako základní nátěr pro lazurovací uzavírací
nátěr StoCryl V 400
Zpracování
Vlastnosti
zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje
vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor, dobrá schopnost penetrace,
velmi dobrá soudržnost, dobrá nepropustnost pro oxid uhličitý (Sd CO2
> 50 m), dobrá difuze vodních par (Sd H2O < 4 m), lze ředit vodou

0,3 - 0,4 l/m² jako povrchová úprava
transparentní
střední lesk

Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy, ve venkovním prostředí
nevhodný jako krycí povrchová úprava

StoCryl V 500
Nátěr, matný
Použití
jako tuhá povrchová vrstva pro renovační nátěr betonových nosných
konstrukcí (beton a železobeton)., pro snadnou úpravu bez dalších
požadovaných ochranných funkcí
Vlastnosti
zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje vlhkostní režim, velmi dobrá soudržnost, velmi dobrá difuzní prostupnost
pro vodní páry (hodnota Sd vodní páry < 4 m), lze ředit vodou

Cca. spotřeba

0,4 - 0,5 l/m² jako povrchová úprava (2 vrstvy)

Vzhled

matný (G3) podle EN 1062-1

Odstín

bílá

Zpracování

Upozornění
nevhodné pro vodorovné plochy namáhané vodou, nevhodné pro
pochozí nebo pojížděné plochy

StoCryl V 700
Povrchová úprava, bionicky funkční
Použití
Cca. spotřeba
vystavený povětrnosti, jako bionicky funkční povrchová úprava speciálně pro betonové nosné konstrukce, pro ochranu a barevnou úpravu
Vzhled
betonových nosných konstrukcí
Odstín
Vlastnosti
maximálně rychlé vyschnutí po dešti nebo rose díky bionickému principu, zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje
vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor, dobrá nepropustnost pro
oxid uhličitý (Sd CO2 > 50 m), dobrá difuze vodních par (Sd H2O < 4 m), Zpracování
minimální porušení plniva (bílé škrábance) na zaschlém filmu, nejvyšší
stupeň bělosti, velká rozmanitost a stálost odstínů, bez biocidního
ochranného filmu
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro vodorovné plochy
namáhané vodou, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
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0,24 - 0,30 l/m² jako povrchová úprava
(2 vrstvy)
matný (G3) podle EN 1062-1
bílá

Hydrofobní impregnace

Hydrofobní impregnace v přehledu
výrobek

vlastnosti

oblast použití

pojivo

penetrační
schopnost v
mm

zlepšení
redukuje
soudržnosti nasákavost

redukuje
vsáknutí
škodlivých
látek
obsažených
ve vodě

StoCryl GW 100

silan, vodou
ředitelný

< 10 mm

 





StoCryl HC 100

silan, vodou
ředitelný

> 10 mm





StoCryl HP 100

silan, obsahující < 10 mm
rozpouštědla

 



StoCryl HP 150

silan, obsahující > 10 mm
rozpouštědla



StoCryl HG 200

silan, vodou
ředitelný



svisle

vodorovně

se sklonem nad hlavou



 











 





 



























 

 

 

 

 

 

 
Ochrana povrchu

> 10 mm

zlepšuje
odolnost
proti
zmrazovacím cyklům

  velmi dobrý

dobrý
podmíněně

StoCryl GW 100
Impregnace, hydrofobní
Použití
hydrofobní impregnace pro ochranu betonových nosných konstrukcí,
podle nařízení EU pro uvádění stavebních výrobků na trh (EU-BauPVO)

Cca. spotřeba

0,04 - 0,05 l/m² koncentrát, jako hydrofobizace/podkladní nátěr

Vzhled

transparentní

Vlastnosti
omezuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje
vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor, dobrá schopnost penetrace,
velmi dobrá soudržnost s podkladem a následujícími mezinátěry a
konečnými nátěry, lze ředit vodou

Zpracování
ředění vodou v poměru 1:4 hmotnostní díly

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
00874-016

StoCryl GW 100

3 l kanystr

StoCryl HC 100
Impregnace, hydrofobní, pastovitá
Použití
hydrofobní impregnace/podkladní nátěr pro ochranu betonových
nosných konstrukcí (beton a železobeton)

Cca. spotřeba

0,2 - 0,4 kg/m² jako hydrofobní impregnace

Zpracování

Vlastnosti
omezuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor, velmi dobrá penetrační schopnost, velmi dobrá soudržnost s podkladem a následujícími mezinátěry
a konečnými nátěry, redukovaná absorpce chloridů, dlouhá doba pro
přepracování, podíl účinných látek 80 % silanu
Upozornění
nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy, výrobek vyhovuje ČSN
EN 1504-2
01636-001

StoCryl HC 100

25 kg kbelík
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Hydrofobní impregnace

StoCryl HG 200
Impregnace, hydrofobizující, gelovitá
Použití
jako hluboce hydrofobizující impregnace pro ochranu betonových
nosných konstrukcí (beton a železobeton)., jako preventivní ochrana
před korozí chloridy

Cca. spotřeba

675 ml/m² jako hydrofobní impregnace

Vzhled

transparentní

Zpracování

Vlastnosti
zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, velmi značná
hloubka penetrace, vysoce hydrofobizující účinek v celé oblasti okraje
betonu, reguluje vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor, velmi vysoký
podíl účinných látek, velmi dlouhá doba pro přepracování, velmi dobré
vlastnosti zpracování
Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, pro pochozí nebo pojízdné plochy
na vyžádání, hydrofobní impregnace (třída II)

StoCryl HP 100
Impregnace, hydrofobní

Ochrana povrchu

Použití
jako hydrofobní impregnace pro ochranu betonových nosných konstrukcí
Vlastnosti
omezuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě, reguluje
vlhkostní režim, zvyšuje elektrický odpor, dobrá schopnost penetrace,
velmi dobrá soudržnost s podkladem a následnými povrchovými úpravami, obsahující rozpouštědla

Cca. spotřeba

0,2 - 0,25 l/m² jako hydrofobní impregnace

Vzhled

transparentní

Zpracování

Upozornění
výrobek vyhovuje ČSN EN 1504-2, nevhodné pro pochozí nebo pojížděné plochy
01641-001
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StoCryl HP 100

10 l kanystr

Utěsnění

Utěsnění

106 Systémy utěsnění
106 Podkladní nátěry
106 Utěsnění

Utěsnění

107 Živičné navařovací pásy
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Systémy utěsnění

Přehled podkladních a uzavíracích nátěrů
výrobek

vlastnosti

parametry

pojivo

zlepšení soudržnosti

stěrka

utěsnění

StoPox BV 100

epoxidová pryskyřice

 

 



Sto Monoﬂexbahn 200

svařovací pás







StoPur BA 2000

hydroizolace





 

  velmi dobrý

dobrý

StoPox BV 100
EP podkladní nátěr / EP uzavírací nátěr
Použití
jako podkladní nátěr, uzavírací nátěr a škrábaná stěrka pod bitumenové svařovací pásy a utěsnění PUR na betonu
Vlastnosti
velmi dobrá soudržnost s podkladem a následné utěsnění, vysoká
odolnost proti vysokým teplotám při aplikaci bitumenového svařovacího pásu, velmi vhodná pro "mladý" beton, s termoindikátorem pro
kontrolu bitumenové taveniny

Cca. spotřeba

0,3 - 0,5 kg/m² jako podkladní nátěr
0,5 - 0,8 kg/m² jako uzavírací nátěr
0,5 - 0,8 kg/m²/mm jako stěrka

Vzhled

žlutavý, změna barvy na oranžovou

Zpracování

04930/002

StoPox BV 100 (A+B)

30 kg sada

04930/003

StoPox BV 100 (A+B)

727,7 kg sada

Použití
jako těsnicí vrstva společně se StoDivers V pro napojení v místech
utěsnění okrajů a konstrukčních dílů, rovněž při přechodu mezi různými materiály jako beton, bitumenový svařovací pás, pozinkovaná ocel
nebo zvolené plasty

Cca. spotřeba

Utěsnění

Utěsnění
StoPox EZ 535
EP těsnicí vrstva
2,0 - 2,5 kg/m² jako těsnicí vrstva

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k podkladu, trvale elastický, vysoká odolnost
proti odtržení a posuvu

StoPur AF Plus
PUR izolace pod obklady, vodorovná
Použití
pro utěsnění stavebních konstrukcí v kombinaci s dlaždicemi a deskovými obklady
Vlastnosti
vysoce elastický, odolný proti alkáliím, samonivelační, vysoká tekutost
na horizontálních plochách, dostatečná stálost při sklonu do 5 %
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Cca. spotřeba

2,0 kg/m² jako utěsnění

Odstín

bílá

Zpracování

Utěsnění

StoPur AF Plus S
PUR izolace pod obklady, svislá
Použití
pro utěsnění stavebních konstrukcí v kombinaci s dlaždicemi a deskovými obklady
Vlastnosti
vysoce elastický, odolný proti alkáliím, vysoká odolnost na svislých
plochách

Cca. spotřeba

2,0 kg/m² jako utěsnění

Odstín

bílá

Zpracování

Živičné navařovací pásy
Sto Monoflexbahn 200
Polymerbitumenové svařovací pásy
Použití
jako těsnicí vrstva pod bituminozní ochranné vrstvy pro plochy na
betonu, po nichž se bude chodit a jezdit
Vlastnosti
s mělce zanořenou vložkou z polyesterového vliesu, vysoká odolnost
proti odtržení a posuvu, snadno překlenuje trhliny

Cca. spotřeba

1 m²/m²

Odstín

černá

Zpracování

aplikace roztavením

Utěsnění

Upozornění
certifikace podle EN 14695
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Injektáž trhlin

Injektáž
trhlin

109 Systémy pro injektáž trhlin
110 Injektážní pryskyřice
110 Hmota pro plnění trhlin
111 Injektážní tryska
111 Lepidlo

Injektáž trhlin

112 Čisticí prostředky
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Systémy pro injektáž trhlin
StoConcrete Inject EP

Popis systému StoConcrete Inject EP

injektážní tryska

lepidlo

EP injektážní pryskyřice

beton, železobeton

StoJet K 300 nebo
StoJet P 106 nebo
StoJet P 110 nebo
StoJet P 113 nebo
StoJet P 210 nebo
StoJet P 214

StoJet PUK

StoJet IHS 93

Injektáž trhlin

podklad
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Injektážní pryskyřice

Injektážní pryskyřice
StoJet IHS
EP injektážní pryskyřice, rychle tvrdnoucí
Použití
pro uzavírání, utěsňování a uzavírání trhlin silovým stykem

Zpracování

Vlastnosti
velká hloubka penetrace, vysoká pevnost v tahu, nízká viskozita

zalisování jednosložkovými nebo dvousložkovými injektážními zařízeními

Upozornění
výrobek vyhovuje EN 1504-5:2012, nevhodné pro vlhké trhliny a
dilatační spoje
14160/007

StoJet IHS (A+B)

9 kg sada

14160/001

StoJet IHS, Combi

10 kg sada

14160/008

StoJet IHS (A+B)

25 kg sada

StoJet IHS 93
EP injektážní pryskyřice
Použití
Zpracování
pro uzavírání, utěsňování a uzavírání trhlin silovým stykem, pro impregnaci suchých povrchových trhlin
zalisování jednosložkovými nebo dvousložkovými injektážními zařízeními

Vlastnosti
velká hloubka penetrace, vysoká pevnost v tahu, nízká viskozita
Upozornění
výrobek vyhovuje EN 1504-5:2012, nevhodné pro vlhké trhliny a
dilatační spoje

StoJet PIH 200
PUR injektážní pryskyřice
Použití
pro uzavírání, utěsňování a dilatační vyplňování trhlin v betonu, Šířka
trhlin: ≥ 0,1 mm, Stav vlhkosti trhliny podle EN 1504-5: suchá, vlhká
nebo mokrá, vhodné pro trhliny vedoucí vodu podle EN 1504-5
v kombinaci s produktem StoJet PU VH 200, ve stěnách, stropech
a podlahách v interiéru a exteriéru, hmota pro plnění trhlin podle
EN 1504-5, hmota pro plnění trhlin podle DIN V 18028
Vlastnosti
hloubkové proniknutí do trhliny, nízká viskozita, vysoká roztažnost,
směšovací poměr 1:1 objemově, uvedeno v seznamu BASt

Injektáž trhlin

Hmota pro plnění trhlin
StoCrete ZL
Cementová kaše pro vyplňování trhlin a dutin
Použití
vhodné pro uzavírání, vyplňování a utěsňování suchých i vlhkých trhlin
a dutin v betonu, pro zvýšení tlakové pevnosti mezerovitého betonu
Vlastnosti
velká hloubka penetrace, objemově stálý, nízká viskozita
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Zpracování
injektáž nízkotlakým procesem

Hmota pro plnění trhlin

StoSeal F 400
PU spárovací kyt na dilatační a utěsňovací spáry a lepení
Použití
PU spárovací kyt pro dilatační, utěsňovací a konstrukční spáry a lepené
spoje prvků (střešní tašky, dlaždice, krycí lišty na spáry...), které mohou
být vystaveny vibracím nebo nárazům.

Formát

310 ml kartuše

Odstín

bílý nebo šedý

Zpracování

Vlastnosti
velmi dobrá přilnavost k podkladu, vysoce odolný vůči povětrnostním
vlivům, velmi vysoká odolnost proti stárnutí, odolný proti vodě, odolný
proti čisticím prostředkům, neúmyslnému postříkání olejem, uhlovodíkům, kyselinám a zásadám zředěným vodou, protažení při zlomení
ISO 8339 250 %, elasticita ISO 7385 > 70 %

kartuše s výtlačnou pistolí

StoSeal P 605
Podkladní nátěr pro StoSeal F 605 a StoSeal F 655 na savé podklady

Injektážní tryska
StoJet K 300
Lepený pakr pro injektážní pryskyřice EP a PUR
Použití
plnicí hrdlo pro silovou a pružnou injektáž trhlin v pozemním a
inženýrském stavitelství, u suchých trhlin, u slabých konstrukčních dílů,
u konstrukčních dílů s hustým armováním, u předpjatého betonu

StoJet P 110
Zatloukací pakr 10mm pro injektážní pryskyřice EP a PUR

Injektáž trhlin

Použití
univerzálně použitelné plnicí hrdlo pro silovou a pružnou injektáž trhlin
v pozemním a inženýrském stavitelství, u suchých a vlhkých trhlin
podle normy EN 1504-5

Lepidlo
StoJet PUK
Tmel na utěsnění trhlin a lepidlo, elastické
Použití
na lepení injektážních nalepovacích pakrů, pro zaizolování trhlin

Cca. spotřeba

0,7 - 1,3 kg/m délka trhliny

Zpracování

Vlastnosti
dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobrá stabilita na vertikálních
plochách, elastický, po ukončení injektážních prací se snadno odstraňuje
14164/002

StoJet PUK Combi

9 kg sada
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Čisticí prostředky

Čisticí prostředky
StoJet NR
Čistící injektážní zařízení

Injektáž trhlin

Použití
pro závěrečné čištění a konzervaci injektážního zařízení
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Sanace spár

Sanace spár

114 Spárovací systémy
114 Podkladní nátěry
114 Těsnicí materiály
115 Těsnicí pásky
116 Těsnicí profily

Sanace spár

116 Povrchová úprava

Kath. Pfarrkirche, Gundelsheim, Německo
Architekt: Bauleitung Selig, Bamberg, Německo
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Spárovací systémy
StoSeal Mastic F

popis systému StoSeal Mastic F
beton, cementová mazanina, malta StoCrete PCC, EP/PUR podklady

podklad

StoSeal P 305 nebo StoSeal P 505

podkladní nátěr

těsnící proﬁl

Sto-Hinterfüllproﬁl

StoSeal 355 nebo StoSeal F 505

spárovací hmota

Podkladní nátěry
StoSeal P 305
Podkladní nátěr pro StoSeal F 355 a StoSeal F 505
Použití
pro zajištění silného a trvalého spojení mezi spárovací hmotou a
stěnou spáry

Zpracování

Vlastnosti
dobrá soudržnost s podkladem
Upozornění
pro povrchové úpravy PUR a nesavé podklady
1 ks dóza

01828-004

StoSeal P 505
Podkladní nátěr pro StoSeal F 355 a StoSeal F 505
Použití
pro zajištění silného a trvalého spojení mezi spárovací hmotou a
stěnou spáry

Zpracování

Vlastnosti
dobrá soudržnost s podkladem
Upozornění
pro povrchové úpravy EP a savé podklady, např. beton
1 ks dóza

01829-003

Přehled těsnicích hmot

Sanace spár

výrobek

vlastnosti
hloubka stavební spáry

napojovací spára

dilatační spára budovy

stěna/fasáda

podlaha/balkon

StoSeal F 505











StoSeal F 305











StoSeal D 100

 

 

 





  velmi dobrý

dobrý
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Těsnicí materiály

StoSeal F 355
Spárovací hmota pro podlahy i stěny, s upravenou konzistencí
Použití
pro utěsnění spár na plochách, po kterých se chodí a jezdí, pro utěsnění spár ve skladovacích halách, na prodejních plochách, balkonech
a v podloubí, pro utěsnění spár na mechanicky namáhaných plochách
stěn

Odstín

šedá

Zpracování
s vhodnou kartuší s výtlačnou pistolí.

Vlastnosti
vysoce elastický, pochozí a pojízdný, optimální odolnost, dobrá mechanická a chemická odolnost, vysoká lepivost, tvrdne působením vzdušné
vlhkosti
01823-001

StoSeal F 355 600 ml

12 ks karton

StoSeal F 505
Spárovací hmota pro fasádu, s upravenou konzistencí
Použití
pro utěsnění spár ve fasádě a napojení oken a dveří, pro lepení profilů
s dutým zaoblením

Odstín

šedá, bílá

Zpracování

Vlastnosti
vysoce elastický, optimální odolnost, vysoká lepivost, tvrdne
působením vzdušné vlhkosti

s vhodnou kartuší s výtlačnou pistolí.

Upozornění
vhodné rovněž pro lepení těsnicích pásek v pozemním stavitelství,
výrobek vyhovuje ČSN EN 15651-1
01817-001

StoSeal F 505 šedý 310ml

1 ks Patrona

01817-002

StoSeal F 505 grau 600 ml

12 ks karton

01812-001

StoSeal F 505 bílý 310 ml

1 ks Patrona

01812-002

StoSeal F 505 bílý 600 ml

12 ks karton

Těsnicí pásky
Sto-Dehnfugenband
Použití
do exteriéru, pro utěsnění dilatačních spár budov, pro šířku spár (světlá
šířka plus vyrovnávání pohybů) 10 - 18 mm, 13 - 24 mm, 17 - 32 mm
a 28 - 40 mm

Cca. spotřeba

1,02 m/m

Formát

šířka pásky/spáry (oblast použití):
25 mm / 10 - 18 mm
30 mm / 13 - 24 mm
37 mm / 17 - 32 mm
47 mm / 28 - 40 mm

Odstín

anthracit, světle šedá

Vlastnosti
plně impregnovaný, samoexpandující, samolepicí
Upozornění
skupina namáhání BG 1 podle DIN 18542, odolnost vůči silnému dešti
je zaručena pouze tehdy, pokud se šířka spáry pohybuje v rozmezí
vhodném pro použití (např. 13–24 mm), reakce na oheň podle DIN
4102-B1 platí pouze u spár mezi masivními minerálními stavebními
materiály
01900-003

Sto-Dehnfugenband 25/10-18 mm anthrazit

4,5 m role

01900-004

Sto-Dehnfugenband 25/10-18 mm hellgrau

4,5 m role

01901-004

Sto-Dehnfugenband 30/13-24 mm anthrazit (Typ 1)

5,2 m role

01900-002

Sto-Dehnfugenband 30/13-24 mm hellgrau (Typ 1)

5,2 m role

01900-001

Sto-Dehnfugenband 37/17-32 mm anthrazit (Typ 2)

4 m role

01947-001

Sto-Dehnfugenband 37/17-32 mm hellgrau (Typ 2)

4 m role

01901-001

Sto-Dehnfugenband 47/28-40 mm anthrazit (Typ 3)

2,7 m role

01948-001

Sto-Dehnfugenband 47/28-40 mm hellgrau (Typ 3)

2,7 m role
Sanace spár

Komprimovaná těsnicí páska z impregnované měkké pěny pro dilatační spáry budov

Sto-Dehnfugenband 37/17-32 mm
Komprimovaná těsnicí páska z impregnované měkké pěny
Použití
pro utěsnění dilatační spár budov na fasádách

Cca. spotřeba
Formát

Šířka: 37 mm

Vlastnosti
pro šířku spár do 20 mm (pohyby do 10 mm), plně impregnováno,
samoroztažný, samolepicí

Odstín

anthracit, světle šedá

1,00 m/m
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Těsnicí pásky

Sto-Dehnfugenband 47/28-40 mm
Komprimovaná těsnicí páska z impregnované měkké pěny
Použití
pro utěsnění dilatační spár budov na fasádách

Cca. spotřeba
Formát

Šířka: 47 mm

Vlastnosti
pro šířku spár do 30 mm (pohyby do 15 mm), plně impregnovaný,
samoexpandující, samolepicí

Odstín

anthracit, světle šedá

Cca. spotřeba

1,00 m/m

Formát

kulatý profil

1,00 m/m

Těsnicí profily
Sto-Hinterfüllprofil
Kulatý profil na polyetylenové bázi pro vyplňování spár
Použití
k vyplňování spár, které se následně budou plnit těsnicí hmotou, pro
zabránění třístrannému přilnutí spárovacích těsnicích hmot
Vlastnosti
vodoodpudivý, elastický
00530-003

Sto-Hinterfüllprofil průměr 6 mm

100 m karton/1000 m paleta

00530-001

Sto-Hinterfüllprofil průměr 1 cm

1,0 m/50 m karton

00533-001

Sto-Hinterfüllprofil průměr 1,5 cm

1,0 m/50 m karton

00549-001

Sto-Hinterfüllprofil průměr 2 cm

1,0 m/50 m karton

00503-001

Sto-Hinterfüllprofil průměr 3 cm

1,0 m/50 m karton

00534-001

Sto-Hinterfüllprofil průměr 4 cm

1,0 m/150 m karton

Povrchová úprava
StoPox TU 100
EP povrchová úprava, vodou emulgovatelná
Použití
Cca. spotřeba
jako tuhá, mechanicky vysoce odolná povrchová vrstva pro ochranu
Odstín
betonu, pro betonové plochy, které se pravidelně intenzivně čistí, jako
barevná povrchová úprava vnitřních ploch tunelů, jako povrchová
úprava ploch v interiérech, které jsou chráněny před přímým slunečním Zpracování
zářením, jako povrchová úprava podle EN 1504-2, podle postupu
1.3, 2.2, 8.2 dle EN 1504-2, jako povrchová úprava v systému pro
ochranu povrchu, jako povrchová úprava v oblasti zasažené stříkající
vodou a v oblasti zasažené odstřikující vodou, systém ochrany povrchu
s doplňujícími požadavky podle ZTV-ING – část 5 Stavba tunelů,
systém ochrany povrchu OS 2 (OS B), OS 4 (OS C) podle DIN V 18026,
antigraffiti systém 1 (AGS 1) podle ZTV-ING, TL/TP AGS Beton
Vlastnosti
ochrana proti vniknutí látek, regulace bilance vody betonu, zvýšení
elektrického odporu, vysoká mechanická odolnost, velmi dobrá soudržnost, dobrá nepropustnost pro oxid uhličitý (Sd CO2 > 50 m), povrchová
úprava epoxidovou pryskyřicí, nízká náchylnost k znečištění, velmi
snadné čištění, zabraňuje vnikání vody a škodlivin rozpustných ve vodě,
Hodnota lesku podle DIN EN ISO 2813 (úhel měření: 60°): 40–60,
Otěruvzdornost za mokra: třída 1 podle DIN EN ISO 13300, Možnost
čištění: charakteristická hodnota 0 podle DIN EN ISO 13300, nevhodné
pro pochozí a pojízdné plochy

Sanace spár

08584/001
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20 kg sada

0,5 kg/m²
bílá, tónovatelné podle barevné vzorkovnice
RAL
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