Co stojí za optimální
ochranou fasády
proti vodě?
Ověřené materiály Sto pro izolaci
těch nejzranitelnějších částí stavby

Oblasti soklu, napojení oken
a dveří či parapetů představují
velkou výzvu, pokud jde o přesné
provedení nezbytných pracovních
kroků, kvalitu aplikace a odolnost
použitých materiálů. Ve všech
těchto oblastech musí být splněny
vysoké standardy, jedině tak je
možné minimalizovat riziko
proniknutí vody do zateplovacího
systému a tím zabránit vzniku
reklamací a fatálních škod, které
mohou velmi negativně ovlivnit
životnost celé stavby.

Voda do fasády
nepatří!
Jak ochránit zranitelné části fasády
proti negativním vlivům vody?

Lidová moudrost říká, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tato stará pravda se však ve
stavebnictví spojuje i s úplně opačným živlem – vodou. Na jedné straně je důležitou součástí
všech mokrých procesů, na straně druhé, když se dostane do částí stavby jako je sokl,
parapetní lůžko či těsnění oken, dokáže způsobit až fatální škody, vedoucí k nepříjemným
reklamacím, nákladným opravám a poškození vztahu se zadavatelem zakázky či poškození
jména realizátora.
Sto jako partner stavebních mistrů přináší balík ověřených řešení, chránících fasády budov
proti vniknutí vody do systému a následným negativním efektům a poškozením.

Vlhkost, růst řas, stříkající voda: soklové řešení Sto jsou soﬁstikované, univerzálně využitelné a snadno se aplikují
- a navíc jsou mimořádně odolné. Díky tomu představují nejspolehlivější hydroizolační řešení pro sokly budov.

Soklová část domu
Soklová oblast je Achillovou patou každé stavby. Roky musí odolávat vodě odstřikující
z okapů, tajícího sněhu nebo pronikající přímo z pokladu. Voda po vniknutí do soklové části
fasády zamrzne a časem způsobí její postupný rozpad, který se začne projevovat v podobě
odpadávající či ﬂekaté omítky.

Okna a parapety
Správné utěsnění parapetních lůžek a použití vhodných lišt pro utěsnění oken je jednou
z nejvíce podceňovaných oblastí ochrany zateplovacího systému proti vodě a vlhkosti. Místo
pod parapetem je kritické zejména pro fasády s izolací z minerální vlny a pro dřevostavby, kde
může voda a vlhkost pronikající zpod parapety či okolí oken dokonce vést až k postupné
degradaci nosné konstrukce.

Veľmi dobrú hydroizoláciu parapetného lôžka dosiahnete nalepením tkaniny StoGuard Mesh a následným náterom
hydroizolácie StoSeal L 110. Na napojenia okien odporúčame použiť ukončovaciu lištu Sto-Anputzleiste Standard S.

Každá stavba
potřebuje suché základy
Zabezpečení soklové části proti vodě se nesmí podcenit

StoFlexyl – používaný
po celá desetiletí

StoLevell SW plus – lepidlo,
stěrka a omítka v jednom

Vlajková loď při ochraně soklu

Univerzál za velmi dobrou cenu

Nejkvalitnější způsob zajištění soklu proti proniknutí vody
s pružnou tekutou hydroizolací pro dosažení maximální
životnosti. Jde o praxí ověřené řešení s osvědčenou
dvousložkovou hmotou, která poskytuje spolehlivou
ochranu soklu proti vlhkosti již více než 30 let.

Univerzální a všestranné řešení pro sokly lze použít jako
lepící a armovací hmotu a povrchovou úpravu současně,
kterou stačí nakonec natřít fasádní barvou. Kompletní
izolace soklu lze realizovat pouze s jedním výrobkem,
který je navíc za velmi dobrou cenu. Vodotěsná lepicí
a stěrkovací hmota StoLevell SW plus je zároveň ideálním
materiálem pro lepení XPS izolací.

Výhody řešení se StoFlexyl:
 Nejkvalitnější ochrana soklu či parapetů proti vlhkosti
a vodě
 Pružná hydroizolace zabraňující vzniku trhlin
 Univerzální řešení pro lepení a armování
 Maximální odolnost proti praskání při použití jako stěrka
 Díky difúzní otevřenosti působí zároveň jako
parozábrana
 Jednoduchá aplikace natíráním
 Velmi dobře drží na bitumenových izolacích
a asfaltových pásech

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

Výhody řešení se StoLevell SW Plus:
 Vodotěsná lepicí a armovací hmota, kterou lze použít
jako ﬁnální úpravu soklu
 Ekonomicky výhodné řešení
 Silná vodoodpudivost zajišťuje prodlouženou životnost
soklových částí
 Jednosložková minerální hmota s jednoduchou aplikací
 Ideální na lepení XPS izolací a soklových desek
 Odolná proti silničářské soli

Jednosložkovou hmotu StoLevell SW plus lze použít k lepení a stěrkování,
a zároveň i jako ﬁnální omítku soklové části bez potřeby dodatečné
ochrany proti vlhkosti.

Dokonalé utěsnění
oken a parapetů
Exponovaná místa, jejichž ochrana proti vodě
se velmi často podceňuje

StoSeal L 110 – izolace
pod parapety

Sto-Anputzleiste Standard S
– bezpečné utěsnění oken

Pojistná hydroizolace s velmi jednoduchou aplikací

Unikátní způsob napojení styku fasády
a oken od Sto

Nátěrem aplikovatelná pojistná hydroizolace StoSeal L
110 v kombinaci se samolepicí armovací tkaninou
StoGuard Mesh je naším tajným tipem na vytvoření
bezpečné ochranné vrstvy, zabraňující proniknutí vlhkosti
pod parapety oken. StoSeal L 110 je dodávána
v praktickou malém balení, takže máte vždy po ruce jen
takové množství materiálu, které dokážete aktuálně
zpracovat.
Výhody použití StoSeal L 110 a StoGuard Mesh:
 Kvalitní ochrana proti vlhkosti výrazně prodlužuje
životnost fasády
 Pružná hydroizolace pod parapety slouží jako druhá,
pojistná izolační vrstva
 Hmota StoSeal L 110 je vyztužená vlákny, čímž dokáže
zabránit vzniku trhlin
 Jednoduchá aplikace nátěrem a velmi snadné čištění
nářadí umytím vodou
 Díky výborné přilnavosti odpadá potřeba použití
základního nátěru.

Nejnovější model ukončovací okenní lišty, zajišťující
kvalitní utěsnění fasády v okolí oken a dveří, kterou je
možné dostat výhradně od společnosti Sto. Má
integrovanou membránu pro dvoustupňové utěsnění
a absorpci případných pohybů, čímž je dosaženo velmi
kvalitní izolace proti proniknutí deště či jiných zdrojů
vlhkosti.
Výhody lišty Sto-Anputzleiste Standard S:
 Kvalitní utěsnění zateplovacích systémů při napojeních
oken a dveří
 Odolná proti dešti
 Integrovaná membrána zajišťuje druhý stupeň utěsnění
 Díky úzkému tělu lišty je ji možné montovat i po
nalepení izolantu
 Skvělý poměr cena / výkon

+
Pojistnou hydroizolaci StoSeal L 110 stačí jednoduše natřít na parapetní
lůžko.

Utěsnění napojení oken a dveří s lištou Sto-Anputzleiste Standard S
zabrání proniknutí deště či jiných zdrojů vlhkosti.
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