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Lábazatok felázás-mentes  
kialakítása – StoFlexyl

A tartós műszaki megoldás lábazati felázás problémájára 

A lábazatok felázása, idő előtti tönkremenetele az épülettulajdo-
nosok, -használók és az érintett szakemberek életének állandó 
keserítője. Megfelelő műszaki megoldással azonban ez a prob-
léma elkerülhető.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy eső idején az épületek 
nedvesség-szigetelési síkján kívül eső vakolatrétegek, vagy a 
mégoly csökkentett nedvszívó képességű lábazati hőszigetelés 
ugyanaddig a magasságig áll vízben (közlekedőedény-elv) a lát-
ható bevonat mögött a szerkezeten belül is, mint kívül. A kapilla-
ritás miatt ráadásul a bejutott nedvesség még ennél is jóval maga-
sabbra képes felkúszni az érintett anyagok belsejében. A felázott 
rétegek a gyorsan felszívott nedvességet csak lassan tudják leadni, 
így sokáig maradnak nyirkosak, továbbá a felázott rétegekben tá-
rolt nedvesség fagyos időben térfogat-növekedésen megy át, ez-
által az anyag szerkezetét is fokozatosan roncsolva.

A nedvesség ezen kívül a szerkezetben található, vagy általa beho-
zott sókat is magával vihet, amiket azután elpárolgáskor a falban, 
vagy annak felületén hagyva, sófeldúsulást, „sókivirágzást” (rosz-
szabb esetben a kristályosodáskor további anyag-roncsolást) ké-
pes okozni. 

A jó megoldás a szigetelés védelem kiterjesztése az eddig védtele-
nül hagyott bevonat-rétegekre is, vagyis a lábazati bevonat-rend-
szer becsomagolása alulról egy, az épület nedvesség-szigetelésé-
hez csatlakoztatott, felület-folytonos védőréteggel. Kellő 
gondosság mellett ehhez már csak a megfelelő anyag megisme-
rése szükséges. Ez az anyag a kiváló tulajdonságokkal rendelkező, 
2-komponensű szigetelő-ragasztóhabarcs: a Flexyl-habarcs, mely 
Sto-Flexyl és Flexyl-cement 1:1 arányú keveréke.
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StoFlexyl
Nedvességvédelem a homlokzaton

Lábazati védelem homlokzati hőszigetelő rendszereknél – 
fröccsenővíz és talajból érkező nedvesség ellen

A Flexyl-habarcs kiemelkedő tapadóképes-
séggel rendelkezik: tartós kötést képes 
létesíteni jellemzően bármely ismert építő- 
és nedvesség- vagy hőszigetelő anyaggal (pl. 
bitumenek, műanyagok (PVC és EPDM), fé-
mek, faanyagok, falazó-, vakoló és 
hőszigetelő anyagok). Emellett – megfelelő 
rétegvastagságban – akár nyomás alatt lévő 

nedvesség-terhelést, víznyomást is képes el-
viselni. Alapanyagából fakadóan egyúttal 
kiváló rugalmasságú.
A Flexyl-habarcs rendkívül sokoldalúan 
használható: többféle rétegvastagságban 
és különböző felhordási technikákkal (va-
kolva, glettelve, vagy ecsetelve), eltérő ned-
vesség-terhelésekre alkalmas változatokban.

StoFlexyl termék tulajdonságok

Tudatosan építeni.

Lábazatok kialakítása | 5



Vakolt StoTherm  
rendszerek lábazatképzése
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Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und
Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern,
Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sto-HQ-DE

GEN-0105

2018-05-01
.

Rev.-Nr.

Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich mit Gehbelag

Wärmedämm-Verbundsystem

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Abdichtung gemäß DIN 18533

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

Ggf. Sockelanstrich min. 30 cm über
Geländeoberkante auftragen.

StoFlexyl als Schlämme min. 5 cm über
Geländeoberkante zweifach auftragen.

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Pflasterzeile je nach Art des Belags mit einem Gefälle von min.
2,5 % gemäß DIN 18318 verlegen.

Dränage gemäß DIN 4095

Gefälle

Bewusst bauen.

Hőszigetelő rendszer

Lábazat: talajvíz és csapóeső tartomány vakolt felületképzéssel

Ragasztó 

Hőszigetelés 

Hálóerősített alapvakolat 

Közbenső alapozó réteg 

Fedővakolat, szükség szerint további bevonatok 

Vízszigetelés 

StoFlexyl ragasztás teljes felületen 

Lábazati hőszigetelő lemez 
csatlakozó terepszinttől 30 cm magasságig

Lábazati hőszigetelő anyag 30 cm magasságig a csatlakozó 
terepszinttől 

StoFlexyl iszap állagú habarcs kenés 2 rétegben a csatlakozó 
terepszint fölé 5 cm-rel vezetve 

Lejtés

Drén rendszer szükség szerint 

Védőréteg (pl. dombornyomott lemez) 

Megjegyzés: Ezen csomópont olyan általános, kötelezettség nélküli tervezési javaslat, amely vázlatosan mutatja a szerkezeti részleteket. Az alkal-
mazhatóságot a vevőnek / tervezőnek / felhasználónak a saját felelősségén a tervezett épületen ellenőrizni kell. A műszaki adatlapokban szereplő 
előírásokat figyelembe kell venni.

Vakolt StoTherm 
 rendszerek lábazatképzése
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Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und
Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern,
Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sto-HQ-DE

GEN-0137

2018-05-01
.

Rev.-Nr.
Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich mit Dämmplattenüberstand
und nachträglicher Sockeldämmung mit StoFlexyl

Wärmedämm-Verbundsystem

Kleber

StoFlexyl als bewehrter Unterputz min. 30 cm über
Geländeoberkante auftragen.

StoFlexyl als Schlämme min. 30 cm über
Geländeoberkante zweifach auftragen.

Sockelanstrich

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit Dränage gemäß
DIN 4095

Dränage gemäß DIN 4095

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Gefälle

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Startprofil PH-P

Abdichtung gemäß DIN 18533

Sto-Sockelprofil PH-A

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ einen
Kleber gemäß Technischem Merkblatt verwenden.

< 6 cm

~ 30 cm

Bewusst bauen.

Hőszigetelő rendszer
Lábazatkialakítás: StoFlexyl lábazatszigetelés fröccsenő víz zónában,  
lábazati hőszigetelő lemezzel 

Lejtés

Ragasztó 

Hőszigetelés 

Hálóerősített alapvakolat 

Fedővakolat, szükség szerint további bevonatok 

Sto-Startprofil PH-P 

Sto-Fugendichtband tömítőszalag 

Sto-Sockelprofil PH-A 

Vízszigetelés 

StoFlexyl ragasztás teljes felületen 

Lábazati hőszigetelő anyag 30 cm magasságig a csatla-
kozó terepszinttől 

StoFlexyl hálóágyazás 30 cm magasságig vezetve a 
csatlakozó terepszinttől 

StoFlexyl iszap állagú habarcs kenés 2 rétegben a csat-
lakozó terepszint fölé 30 cm-rel vezetve 

Lábazati bevonat 

Védőréteg (pl. dombornyomott lemez) 

Drén rendszer szükség szerint 

Megjegyzés: Ezen csomópont olyan általános, kötelezettség nélküli tervezési javaslat, amely vázlatosan mutatja a szerkezeti részleteket. Az alkal-
mazhatóságot a vevőnek / tervezőnek / felhasználónak a saját felelősségén a tervezett épületen ellenőrizni kell. A műszaki adatlapokban szereplő 
előírásokat figyelembe kell venni.

Vakolt StoTherm 
 rendszerek lábazatképzése

8 | Lábazatok kialakítása



©
 S

to
 S

E 
& 

Co
. K

Ga
A

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und
Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern,
Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sto-HQ-DE

GEN-0115

2018-05-01
.

Rev.-Nr.
Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich mit bauseits vorhandener
Perimeterdämmung

Wärmedämm-Verbundsystem

Kleber

Dämmplatte aus EPS

bewehrter Unterputz

StoFlexyl als Schlämme min. 30 cm über
Geländeoberkante zweifach auftragen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

StoFlexyl als Trennschicht auftragen.

Sto-Sockelprofil PH

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit Dränage gemäß
DIN 4095

Abdichtung gemäß DIN 18533 bis über
Fundamentkante auftragen.

Kleber gemäß Untergrund wählen.

Perimeterdämmplatte (z. B. Sto-Perimeterplatte XPS)

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Gefälle̴  30 cm

Bewusst bauen.

Hőszigetelő rendszer
Lábazatkialakítás: Lábazatszigetelés fröccsenő víz zónában,  
lábazati hőszigetelő lemezzel és indítósínnel 

Lejtés

Ragasztó 

EPS Hőszigetelés 

Hálóerősített alapvakolat 

StoFlexyl iszap állagú habarcs kenés 2 rétegben  
a csatlakozó terepszint fölé 30 cm-rel vezetve 

Közbenső alapozó réteg 

Fedővakolat, szükség szerint további bevonatok 

StoFlexyl elválasztó réteg 

Sto-Sockelprofil PH 

Vízszigetelés 

Az alapfelületnek megfelelő ragasztó (pl. StoFlexyl) 

Lábazati hőszigetelés 

Védőréteg (pl. dombornyomott lemez) 

Megjegyzés: Ezen csomópont olyan általános, kötelezettség nélküli tervezési javaslat, amely vázlatosan mutatja a szerkezeti részleteket. Az alkal-
mazhatóságot a vevőnek / tervezőnek / felhasználónak a saját felelősségén a tervezett épületen ellenőrizni kell. A műszaki adatlapokban szereplő 
előírásokat figyelembe kell venni.

Drén rendszer 

Vakolt StoTherm 
 rendszerek lábazatképzése
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Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und
Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern,
Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sto-HQ-DE

GEN-0140

2018-05-01
.

Rev.-Nr.
Sockel (Vertikalschnitt): Spritzwasserbereich mit bauseits vorhandenem Gehbelag in
der Altbausanierung

Wärmedämm-Verbundsystem

Wandkonstruktion

Altputz/Sperrputz, Klebeeignung prüfen

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

StoFlexyl als bewehrter Unterputz min. 30 cm über
Geländeoberkante auftragen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Hohlkehle aus StoFlexyl herstellen.

Hinweis: Auf ein ausreichendes Gefälle achten.

Gefälle

Sto-Sockelprofil PH-A

Bewusst bauen.

Lejtés

Hőszigetelő rendszer
Lábazatkialakítás: Lábazatszigetelés fröccsenő víz zónában,  
csatlakozás meglévő szilárd burkolatú padozathoz 

Falszerkezet 

Meglévő alapfelület, tapadóképesség  
ellenőrzése szükséges 

Ragasztó 

Hőszigetelés 

Hálóerősített alapvakolat 

Fedővakolat, szükség szerint további bevonatok 

Sto-Sockelprofil PH-A 

Szilárd burkolat

StoFlexyl ragasztás teljes felületen 

Lábazati hőszigetelő anyag 30 cm magasságig  
a csatlakozó terepszinttől 

StoFlexyl hálóágyazás 30 cm magasságig vezetve a csat-
lakozó terepszinttől  

Közbenső alapozó réteg 

Fedővakolat, szükség szerint további bevonatok 

Holkerképzés StoFlexyl anyaggal 

Megjegyzés: lejtésképzés szükséges 

Megjegyzés: Ezen csomópont olyan általános, kötelezettség nélküli tervezési javaslat, amely vázlatosan mutatja a szerkezeti részleteket. Az alkal-
mazhatóságot a vevőnek / tervezőnek / felhasználónak a saját felelősségén a tervezett épületen ellenőrizni kell. A műszaki adatlapokban szereplő 
előírásokat figyelembe kell venni.

Vakolt StoTherm 
 rendszerek lábazatképzése
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Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und
Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern,
Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sto-HQ-DE

GEN-0700

2018-05-01
.

Rev.-Nr.
Balkon/Terrasse (Vertikalschnitt): Anschluss an eine thermisch getrennte
Balkonplatte

Wärmedämm-Verbundsystem

Wandkonstruktion

Kleber

Sto-Sockelplatte

bewehrter Unterputz

StoFlexyl als Schlämme min. 30 cm über
Geländeoberkante zweifach auftragen.

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Abdichtung (bauseits vorhanden)

Sto-Fugendichtband gemäß Technischem Merkblatt

Sockelfliese

Bewusst bauen.

Hőszigetelő rendszer
Terasz/Erkély: Csatlakozás hőhídmegszakítóval ellátott  
erkély-, teraszlemezhez

Falszerkezet 

Ragasztó 

Sto-Sockelplatte 

Hálóerősített alapvakolat 

StoFlexyl iszap állagú habarcs kenés 2 rétegben 
a csatlakozó terepszint fölé 30 cm-rel vezetve

 
Közbenső alapozó réteg 

Fedővakolat, szükség szerint további bevonatok 

Vízszigetelés 

Sto-Fugendichtband tömítőszalag 

Lábazatburkolat  

Lejtés > 2% 

Hőhídmegszakító elem

Megjegyzés: Ezen csomópont olyan általános, kötelezettség nélküli tervezési javaslat, amely vázlatosan mutatja a szerkezeti részleteket. Az alkal-
mazhatóságot a vevőnek / tervezőnek / felhasználónak a saját felelősségén a tervezett épületen ellenőrizni kell. A műszaki adatlapokban szereplő 
előírásokat figyelembe kell venni.

Vakolt StoTherm 
 rendszerek lábazatképzése
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Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und
Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern,
Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sto-HQ-DE

GEN-RC-0112

2019-05-01
.

Rev.-Nr.
Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich mit harten Bekleidungen,
Sto-Sockelplatte und bauseits vorhandener Perimeterdämmung

Harte BekleidungenWärmedämm-Verbundsystem

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Abdichtung gemäß DIN 18533

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoFlexyl als Schlämme über Geländeoberkante
zweifach auftragen.

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Pflasterzeile je nach Art des Belags mit einem
Gefälle von min. 2,5 % gemäß DIN 18318 verlegen.

Gefälle

Bewusst bauen.

Ragasztott burkolatú StoTherm  
rendszerek lábazatképzése
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Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und
Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern,
Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sto-HQ-DE

GEN-RC-0112

2019-05-01
.

Rev.-Nr.
Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich mit harten Bekleidungen,
Sto-Sockelplatte und bauseits vorhandener Perimeterdämmung

Harte BekleidungenWärmedämm-Verbundsystem

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Abdichtung gemäß DIN 18533

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ
einen Kleber gemäß Technischem Merkblatt
verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Sto-Glasfasergewebe G

StoFlexyl als Schlämme über Geländeoberkante
zweifach auftragen.

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN
EN 12004 (Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Pflasterzeile je nach Art des Belags mit einem
Gefälle von min. 2,5 % gemäß DIN 18318 verlegen.

Gefälle

Bewusst bauen.

Lejtés

Hőszigetelő rendszer – Ragasztott burkolat 
Lábazat: Talajvíz és csapóeső tartomány ragasztott burkolattal,  
lábazati hőszigeteléssel 

Megjegyzés: Ezen csomópont olyan általános, kötelezettség nélküli tervezési javaslat, amely vázlatosan mutatja a szerkezeti részleteket. Az alkal-
mazhatóságot a vevőnek / tervezőnek / felhasználónak a saját felelősségén a tervezett épületen ellenőrizni kell. A műszaki adatlapokban szereplő 
előírásokat figyelembe kell venni.

Falszerkezet 

Ragasztó 

Hőszigetelés 

Dübel (ETA, NMÉ engedély szerint) 

StoColl FM-S/-K 

StoColl KM 

Burkolat teljes felületi ragasztással Floating-
Buttering módszerrel 

Lábazati vízszigetelés 

StoFlexyl ragasztás teljes felületen 

Lábazati hőszigetelő anyag 30 cm magasságig a 
csatlakozó terepszinttől 

Sto-Glasfasergewebe G 

Hálóerősített alapvakolat 

StoFlexyl habarcs iszap állagúan (+10% víz)  
2 rétegben ecsetelve 

A térkő burkolat fajtájától függően 2,5%-os 
lejtésben lerakva 

Ragasztott burkolatú StoTherm 
 rendszerek lábazatképzése
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Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und
Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern,
Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.
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2019-05-01
.

Rev.-Nr.
Sockel (Vertikalschnitt): Erd- und Spritzwasserbereich mit harten Bekleidungen und
Dämmplattenüberstand

Harte BekleidungenWärmedämm-Verbundsystem

Wandkonstruktion

Kleber

Dämmplatte

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

StoFlexyl als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ einen
Kleber gemäß Technischem Merkblatt verwenden.

Sto-Sockelplatte min. 30 cm über Geländeoberkante
einbauen.

bewehrter Unterputz

Bekleidung im kombinierten Verfahren gemäß DIN EN 12004
(Floating-Buttering-Verfahren) verkleben.

Fugendichtstoff gemäß Technischem Merkblatt mit
Sto-Vorlegeband Keramik, Ausführung gemäß
IVD-Merkblatt

Abdichtung gemäß DIN 18533

bewehrter Unterputz

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

StoFlexyl als Schlämme über Geländeoberkante zweifach
auftragen.

Sto-Glasfasergewebe G

Gefälle

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit Dränage gemäß
DIN 4095

Dübel gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Sto-Sockelleiste Universal

Bewusst bauen.

Lejtés

Hőszigetelő rendszer – Ragasztott burkolat
Lábazat: Talajvíz és csapóeső tartomány ragasztott burkolattal,  
lábazati hőszigeteléssel 

Falszerkezet

Ragasztó 

Hőszigetelés 

Dübel (ETA, NMÉ engedély szerint) 

Hálóerősített alapvakolat 

Sto-Glasfasergewebe G 210g/m2 felülettömegű 
üvegszövet háló 

Sto-Vorlegeband Keramik tömítőszalag 

Sto-Sockelliste Universal indítósín 

Vízszigetelés 

StoFlexyl teljes felületi ragasztás (ld. műszaki adatlap) 

Lábazati hőszigetelő anyag 30 cm magasságig  
a csatlakozó terepszinttől 

Hálóágyazás 

StoColl FM-S/-K/-E fugázóhabarcs 
StoColl KM burkolat ragasztó 

Burkolat teljes felületi ragasztással  
(Floating-Buttering módszerrel)  

StoFlexyl habarcs iszap állagúan (+10% víz)  
2 rétegben ecsetelve 

Védőréteg (pl. dombornyomott lemez) 

Megjegyzés: Ezen csomópont olyan általános, kötelezettség nélküli tervezési javaslat, amely vázlatosan mutatja a szerkezeti részleteket. Az alkal-
mazhatóságot a vevőnek / tervezőnek / felhasználónak a saját felelősségén a tervezett épületen ellenőrizni kell. A műszaki adatlapokban szereplő 
előírásokat figyelembe kell venni.

Ragasztott burkolatú StoTherm 
 rendszerek lábazatképzése
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További műszaki részletek: www.stohomlokzat.hu

Tudatosan építeni.

Tervezői tanácsadás

Kirner Zsuzsanna – Okl. építészmérnök, 
tervezői tanácsadó
Mobil: +36 30 241 0501  
E-mail: zs.kirner@sto.com 

Molnár Zoltán – Okl. építészmérnök,  
tervezői tanácsadó
Mobil: +36 30 431 0638 
E-mail: z.molnar@sto.com

Varga István – Üzletágvezető
Mobil: +36 30 506 5144
E-mail: i.varga@sto.com



Sto  Tudatosan építeni.

Sto Építőanyag Kft.

Központi iroda és raktár: 

2330 Dunaharaszti, 

Jedlik Ányos u. 17.

Telefon: +36 24 510 210

Fax: +36 24 510 216

E-mail: info.hu@sto.com

Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:

H-Cs.: 7:30-16:00

P: 7:30-13:00

Online árlista: 
www.stohomlokzat.hu

Pécsi kereskedelmi központ

7629 Pécs,

Névtelen u. 1.

Telefon +36 72 525 315

Telefax +36 72 525 314

E-mail: pecs.hu@sto.com

www.sto.hu

Nyitva tartás:

H-Cs.: 7:30-16:00

P: 7:30-13:00

Online árlista: 
www.stohomlokzat.hu
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