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A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános példákat, és az azokra vonatkozó részleteket mutatják be, teljesen vázlatosak és 
csak általános információkat nyújtanak. A rajzok nem méretpontosak. A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó vagy megbízó a mindenkori 
munkálatok megkezdése előtt saját felelősségére ellenőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden adatot és előírást a helyi sajátossá-
gok figyelembevételével kérjük alkalmazni, illetve összhangba kell hozni azokkal. Önállóan nem alkalmasak részletes tervek kialakításához. A mindenkor érvényes 
előírásokat és adatokat a műszaki adatlapok, rendszerleírások illetve engedélyek tartalmazzák, melyek kötelező érvényűek.
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Egészséges klíma belső tereinkbe
Életünk túlnyomó részét zárt térben töltjük. Az épület – káros anyagoktól,
kellemetlen szagoktól, penésztől és zajoktól mentes – egészséges klímája
ugyanúgy hozzájárul napi jó közérzetünkhöz, mint a harmonikus környezet.

A Sto falakhoz, mennyezethez és padlóhoz a piacon kapható legtisztább, ter-
mészetes alapanyagokból készülő termékválasztékkal rendelkezik. Beltéri
bevonatai megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak, amiért
többször díjakban is részesültek. A legtöbb bevonat TÜV minősítést kapott, ami
igazolja, hogy a termékek illóanyag-kibocsátása különösen alacsony, valamint
oldó- és lágyítószermentesek. Ennek köszönhetően a natureplus, a “Fenntart-
ható és jövőbe mutató építésért és lakókörnyezetért” független minősítő inté-
zet is kitüntetett közülük jónéhányat.

A Sto a fentiekre alapozva számtalan kialakítási lehetőséget nyújt a különböző
építési projektekhez, esztétikai igényekhez és a határtalan kreativitás megvaló-
sításához. Partnereink a belterekhez kialakított teljes szortimentben, az alapfe-
lület előkezelésétől a tökéletes vakolatig, a dekoratív bevonattól az újszerű 
akusztikai megoldásig, minden építészeti elképzeléshez megfelelő anyagot ta-
lálnak. A legjobb minőség egy innovatív, jó nevű vállalattól – a Sto-tól.





6 | Alapfelület előkészítése

A Sto megfelelő alapokat biztosít
Sto felületelőkészítés

Optimális alap tetszetős felszín kialakításához
Az alapfelület előkészítése elengedhetetlen egy
kiváló minőségű és tartós felület létrehozására.
Az aljzat nedves, száraz vagy porózus? Nem megfe-
lelő a tapadó- vagy szívóképessége?
Akár az ajzatot kell kiegyenlíteni, akár speciális szívó- 
vagy tapadóképességet kell biztosítani, akár az ala-
pot kell szigetelni: a Sto minden alapfelülethez olyan, 
rendeltetését biztonságosan betöltő, összehangolt 
termékekből álló rendszert ajánl az aljzat alapozásá-
tól egészen a kész fedőrétegig, amely egyúttal hosz-
szú időn keresztül biztosítja a tökéletes minőséget és 
a tartósságot.
Mindezt természetesen a Sto-tól elvárható, környe-
zetbarát és emissziószegény módon.

A StoLevell In Fill gipszes simító- és
javítóhabarcs alkalmas ásványi és szer-
ves aljzatokhoz. Por alakú, tixotróp,
naponta kétszer felhordható, könnyen
csiszolható.

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Minden alapfelülethez a megfelelő alapozás
Aljzat

Alapozó Beton
Mész festék/
vakolat

Mészcement
vakolat/
cement vakolat

Pórusbeton
Diszperziós
festék/szer-
ves vakolat

Szilikát
festék/
vakolat

Cement- 
kötésű
faforgácslap

Gipszkarton
lemez

StoPrim Plex

StoPrim Silikat    

StoPrim Isol

StoPrim Color

  kiváló      jó      megfelelő
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Az alapfelület-előkészítés áttekintése
Tulajdonságok Problémamegoldás Kialakítás

Alapozók Kötőanyag
Pigmen-
tált

Tapadó- 
híd

Beszívó-
dás

Tanúsítvány
Szívóképes-
ség-szabá-
lyozó

Szigetelő
Alap- 
szilárdító

Színezhető

StoPrim Plex szerves
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm  

StoPrim Silikat szilikát    

StoPrim Isol szerves

StoPrim Color szerves
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm  

Tulajdonságok Problémamegoldás Kialakítás

Köztes bevonatok Kötőanyag
Pigmen-
tált

Töltött
Tapadó- 
híd

Tanúsítvány
Szívóképes-
ség-szabá-
lyozó

Szigetelő
Nedvesség-
szabályozó

Színezhető

StoPrep Isol Q szerves

StoPrep In szerves
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoPrep Contact diszperziós

StoPrep Vapor epoxi

StoPrep Sil szilikát
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm   

  kiváló      jó      megfelelő         *) halmazsűrűség

Tulajdonságok Aljzatok

Simító-és javító habarcsok Kötőanyag Sűrűség g/cm3 Feldolgozásra
kész

Tanúsítvány
Gipszkarton
lemez

Beton Ásványi aljzat Szerves aljzat

StoLevell In Sil szilikát 1,70

StoLevell In G szerves 1,70

StoLevell In Resist szerves 1,70

StoLevell In XXL szerves 1,70
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm  

StoLevell In AS szerves 1,70
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm  

StoLevell In Repair szerves 1,70

StoLevell In Fill gipsz 0,80*)

StoLevell In Clima mész/gipsz 0,50*)

 
StoLevell In Z cement 1,10*)

StoLevell Calce RP mész 1,36  
StoLevell Calce FS mész 1,16  
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Felületképzés határok nélkül
Sto beltéri vakolatok

A vakolat struktúrát ad a falnak
Napjaink új generációs beltéri bevonatai már sokkal
többet jelentenek egy sima vakolóanyagnál. Ezek a
vakolatok szinte határtalanul sokféle, egyedi és
modern falfelület kialakítását teszik lehetővé.
Ezenkívül a levegő nedvességtartalmának szabályo-
zásával kedvezően befolyásolják a helyiségek klímá-
ját. Nem csoda, hogy egyre többen választanak
tapéta helyett beltéri vakolatot.

Tartósat alkotni
A felhasználók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek
a szép látvány mellett a tökéletesen egészséges és
természetes anyagokból készülő termékekre.
A Sto beltéri vakolatai különösen sokoldalúak, bír-
ják az igénybevételt, ütésállóak valamint teljesen
ártalmatlanok a környezetünkre. A Sto fenntartha-
tóan környezetbarát termékeit több ízben minőségi 
tanúsítványokkal jutalmazták.

Kreatívan vakolni

StoDecosil im Einsatz

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

   kiváló      nagyon jó      jó         megfelelő

Beltéri vakolatok áttekintése

Termékek tulajdonságai Problémamegoldás Kialakítás

Kötőanyag
Páraáteresztő-
képesség

Éghetőség Tanúsítvány Penészállóság
Mechanikai
terhelhetőség

Vakolat struktúrája
Színválasz-
ték

Fehérségi
fok

StoDecolit szerves A2–s1,d0
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

kapart/ gördülő- 
szemcsés/mintázó

StoGranit szerves A2–s1,d0
natúrkő  
(1,5 mm)

StoCalce Miral mész A2–s1,d0
kapart/ gördülő- 
szemcsés/mintázó

StoDecosil szilikát A2–s1,d0
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm  
kapart/ gördülő- 
szemcsés/mintázó

StoCalce Activ mész  A2–s1,d0 kapart/mintázó

StoCalce 
Natura

mész  A2–s1,d0 kapart/mintázó
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StoDecolit – a sok arcú vakolat. A szerves fedővakolat
egy igazi nagyágyú a felületképzés területén. Kiváló
strukturálhatóságának és színválasztékának köszönhe-
tően kapart, gördülőszemcsés vagy mintázó vakolat-
ként is teljesen újfajta kialakítási módszereket tesz
lehetővé. Teljesen sima, de nagyon durva felületek is
képezhetők a StoDecolit-tal. Különleges bedolgozási
technikák is alkalmazhatók, valamint kombinálni lehet
különböző termékekkel.

A Sto többféle szemcsemérettel előál-
lított beltéri vakolatai széles spektru-
mot kínálnak a különféle bedolgozási
technikákhoz és kialakítási módsze-
rekhez. Akár kapart, gördülőszem-
csés, illetve mintázóvakolatról, sima,
nyers, durva vagy nagyon durva felü-
letről van szó, a Sto beltéri vakolatai-
val minden kívánt térhatás kialakít-
ható. A széles színválaszték nagy
mértékben elősegíti a tervezett elkép-
zelés megvalósítását. Ezáltal belső
tereink elegánsak, egyszerűek, mo-
dernek vagy rusztikusak lehetnek. A
Sto dekoratív bevonatainak és festé-
keinek, valamint speciális adalékainak
kreatív kombinációjával minden el-
képzelhető felületi megjelenés meg-
valósítható.

StoDecolit MP (fent), StoDecolit Effect
(balra középen), StoDecolit MP (jobbra
középen), StoGranit (lent)

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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A legtisztább választék a piacon
A színek kiválasztása ízlés dolga, de  
a minőség nem. A megfelelő beltéri
festék kiválasztásánál már régen nem
csak „színes falakról“ van szó. Ugyan-
olyan fontos szerepet játszik dönté-
sünkben jó közérzetünk és ártalmas
anyagoktól mentes belső tereink 
egészséges klímájának kialakítása.  
A Sto innovatív és következetesen 
környezetbarát beltéri bevonatok 
széles választékát kínálja. A Sto által 
fejlesztett beltéri festékek zömének 
lágyító- és oldószermentességére  
a TÜV minősítések adnak garanciát.

Sokrétűség minden területen
A Sto beltéri festékei minden követel-
ménynek megfelelő, tökéletes megol-
dást kínálnak: akár matt vagy fényes,
lemosható vagy allergénmentes,
iletve kiemelkedő fehérségi fokú és
fedőképességű festékekről van szó,
akár olyan különleges megoldásokról,
melyek beltereink penészmentes,
kellemes klímáját biztosítják.
A Sto széles szortimentjéből különö-
sen innovatív példa a StoColor Clima-
san, az első olyan beltéri festék, mely 
képes napfény nélkül, átlagos belső 
világítás mellett a helyiség levegőjét 
megtisztítani.

A StoColor Opticryl akril festék könnyen
tisztítható, és kiválóan alkalmas struktu-
rált felületek kialakításához vagy
dekor üvegszövet-tapétához. A négyféle
fényességi fok és a széles színválaszték
új távlatokat nyit a falfelületek kialakítá-
sában.

Határtalan színválaszték
Sto beltéri festékek a kellemes közérzet biztosításához

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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    kiváló         jó

Beltéri festékek áttekintése
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Nedves dörzsölésállóság: 1. osztály

StoColor Titanium 1 1 tompamatt   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm   
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par
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ur   

StoColor Titanium ASE 1 2 tompamatt  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm   
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par

 Schw
eizer Stiftung Farbe  •  Fondation Suiss
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StoColor Sil Premium 1 1 tompamatt
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm    
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par

 Schw
eizer Stiftung Farbe  •  Fondation Suiss
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ur

   

StoColor Supermatt 1 2 tompamatt
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm     

StoColor Rapid Satin 1 1 selyemmatt  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm   

StoColor Opticryl Matt 1 2 tompamatt   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm   
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par

 Schw
eizer Stiftung Farbe  •  Fondation Suiss
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ur    

StoColor Opticryl Satinmatt 1 2 közepes fényű   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-
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rü

ft

Emissionsarm   
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par

 Schw
eizer Stiftung Farbe  •  Fondation Suiss

e C
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ur    

StoColor Opticryl Satin 1 2 közepes fényű   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm   
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par

 Schw
eizer Stiftung Farbe  •  Fondation Suiss
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StoColor Opticryl Gloss 1 2 fényes   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-
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rü

ft

Emissionsarm  
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par

 Schw
eizer Stiftung Farbe  •  Fondation Suiss
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Nedves dörzsölésállóság: 2. osztály

StoColor Rapid Ultramatt 2 1 tompamatt
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

  

StoColor Sil In 2 1 tompamatt  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm  
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par

 Schw
eizer Stiftung Farbe  •  Fondation Suiss

e C
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StoColor Sil Comfort 2 2 tompamatt  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
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ft

Emissionsarm   
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par
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eizer Stiftung Farbe  •  Fondation Suiss
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ur    

Nedves dörzsölésállóság: 3. osztály

StoColor Rapid 3 1 tompamatt
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm   
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par
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StoColor In 3 2 tompamatt  
Produktion

überwachtSch
ad
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Emissionsarm    
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StoColor Basic 3 2 tompamatt
Produktion

überwachtSch
ad
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zerti�ziert durch      certi�é par
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StoColor Sil Mineral 3 2 tompamatt
Produktion

überwachtSch
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zerti�ziert durch      certi�é par
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StoColor Calcetura 3 3 tompamatt natúr fehér
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zerti�ziert durch      certi�é par
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Funkcionális beltéri festékek

StoColor Climasan 2 1 tompamatt
Produktion

überwachtSch
ad

sto
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rü
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Emissionsarm   
   w

ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par

 Schw
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StoLook Struktur 2 2 tompamatt  
Produktion

überwachtSch
ad
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StoSil Struktur 2 2 tompamatt
Produktion

überwachtSch
ad
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zerti�ziert durch      certi�é par
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StoColor Metallic 1 - metál  
StoColor Isol W 1 2 matt

   w
ww.stiftungfarbe.org 

zerti�ziert durch      certi�é par

 Schw
eizer Stiftung Farbe  •  Fondation Suiss
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StoColor Isol 2 2 tompamatt  

StoColor Isol Spray 2 2 tompamatt  

StoColor Puran Satin 1 2 közepes fényű  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm      
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A Sto dekoratív tapétái rendkívül
sokoldalúak és bármilyen helyiségben
felhasználhatók. Többször is problé-
mamentesen átvonhatók, nagyon
tartósak, és a megfelelő végső bevo-
nattal a legmagasabb követelménye-
ket támasztó projektekhez is alkal-
mazhatók. Az egészségügyi 
intézményekben fertőtleníthető, az 
iskolákban és óvodákban pedig stra-
pabíró falbevonatok, felületek képez-
hetők. 

Felhasználásuk is teljesen egyszerű. 
Például az Aqua-Quick technológiával 
kapható StoTex Classic vagy StoTap 
Pro esetében a szükséges ragasztó 
mennyiséget már felhordták a szö-
vetre, ami víz hozzáadásával aktivál-
ható.

Stílus minden helyiségben 
Sto fal- és mennyezettapéták

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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Számos struktúrájával, különféle színeivel és fényességi
fokával a StoTap Infinity dombornyomott tapéta szinte
végtelen kialakítási lehetőséget kínál. A kollekció kü-
lönböző kialakítású felületmintákból áll a klasszikus
stílustól a retro-ig, az apró strukturáltságtól a nagymé-
retű díszítésig. Az első lágyítóanyagmentes, habból és
granulátumból készülő dombortapéta, a StoTap Infinity
nem tartalmaz ártalmas anyagokat és rendkívül tartós.

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Fal- és mennyezettapéták áttekintése
A termékek tulajdonságai Problémamegoldás Kialakítás

Tanúsítvány 
Tapétázó
géppel
felhordható

Aqua-Quick-
technológia

Pigmentáltan
kapható

Ragasztási
eljárás

Repedés-
áthidaló

Mechanikai
terhelhetőség

Minták/
struktúrák

StoTap Infinity
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm  

StoTex Avantgarde

StoTex Classic

StoTap Pro *)

StoEuro Trend

  kiváló     jó    megfelelő    *) a termékek tulajdonságai cikkenként változóak
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Egyedi megjelenésű felületek
A Sto effekt- és struktúrabevonat

Az emberek életterüket egyedi elgon-
dolásaik és filozófiájuk alapján szere-
tik kialakítani. Lehet az mediterrán
vagy hűvös skandináv jellegű, nagyon
színes vagy éles kontrasztokon ala-
puló felületképzés, a belterekben a
lehető legegyedibb megoldásokra van
igény. A Sto felületi bevonatainak 
széles választékával szinte minden 
elképzelés megvalósítható. A külön-
böző anyagoknak köszönhetően a 
Sto effekt- és struktúrbevonatai sokol-
dalú fal és mennyezet kialakítási lehe-
tőséget biztosítanak. Mindezt környe-
zetbarát és emissziószegény módon,
mivel a legtöbb termék ezen a terüle-
ten is oldó- és lágyítószermentes.

Fedőbevonat egy kicsit másként 
A mészre, márványra és vízre alapuló
StoCalce Deco egyedi felületek, struk-
túrák és színek létrehozására alkalmas.
A belső tereknek délies hangulatot
kölcsönöz, környezetkímélő és
ökológiailag fenntartható. A számos
kidolgozott, kreatív felhordási techni-
kával klasszikus és modern felületeket
is kialakíthatunk.

StoLook Piccolo, StoCalce Marmorino,
StoCalce Effetto, StoCalce Veneziano
(fentről lefele)

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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A Calce Deco termékekkel mediterrán
hangulatot varázsolhatunk. A négy fő
anyag, a StoCalce Marmorino, a StoCalce 
Veneziano, a StoCalce Fondo és a Sto-
Calce Effetto akár önállóan, akár egy-
mással kombinálva különleges varázst 
fejtenek ki.

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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A megjelenést a tökéletességgel
párosítani
A Sto effekt- és struktúrabevonatai
szinte kivétel nélkül felhasználhatók
falra és mennyezetre egyaránt.  
A különböző fényességű termékek 
matt, selymes vagy fémes hatást 
keltenek. A strukturák kialakításának 
sem szab határt szinte semmi.
Talán egyetlen anyag sem egyesíti
olyan tudatosan a színt és a struktú-
rát, mint a dekoratív StoLook Piccolo 
sokszínű csipszbevonat. Az igen fi-
nom csipszadalék strapabíró, ütés és 
karcolásálló felületet eredményez. 
Nagyon sokféle kalakítási módot 
alkalmazhatunk, mivel a különböző 
színárnyalatok is szabadon kombinál-
hatók egymással. Ezáltal érezhetően 
simább, de markáns jellegű bevonato-
kat hozhatunk létre.

Belső terek hangulati kialakítása
A színekhez hasonlóan a felületi
struktúrák is befolyásolják belső  
tereink építészeti jellegét. Benyomá-
sok egész sorát közvetítik: hagyo-
mánytiszteletet, eleganciát, könnyed-
séget és még sok minden mást.  
A szabály: minél finomabb a struktúra, 
annál nemesebb, minél durvább, 
annál rusztikusabb és valósabb.

StoCalce Marmorino rusztikolt technikával, StoCalce Effetto, StoLook Piccolo gördülőszemcsés
vakolaton, StoCalce Veneziano (bal felső saroktól jobb alsó sarokig).

Egyedi megjelenésű felületek
A Sto effekt- és struktúrabevonat



Effekt- és struktúrabevonatok | 17

A Sto beltéri szilikátfesték választékából a StoSil Struk-
tur strukturáló festék az első jelölt, ha esztétikus és
egészséges élettérről van szó: erősen lúgos hatása és
kötőanyaga révén természetes védelmet nyújt a penész
ellen.

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

A struktúrbevonatok áttekintése
Termékek tulajdonságai Megoldás Kialakítás

 Leírás
Kötő- 
anyag

Páraáteresz-
tőképesség

Felhordás Tanúsítvány
Éghető-
ség

Penészálló-
ság

Megje-
lenés

Kialakítási
lehetőségek

Színvá-
laszték

Felületi
struktúra

StoLook Struktur
struktúr-
festék

szerves
szórás/ecset/
henger/kanál

Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

matt
sima/
közepes

StoLook Decor
szóró- 
vakolat

szerves szórás
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

matt sima/közepes/
gyöngy

StoSil Struktur
struktúr-
festék

szilikát
szórás/ecset/
henger/kanál

Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm   
nem 
éghető

matt
sima/
közepes

StoSil Decor
szóró- 
vakolat

szilikát szórás
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm   
nem 
éghető

matt
sima/
közepes

  kiváló      jó       megfelelő 

Az effektbevonatok áttekintése

Leírás Kötőanyag
Páraáteresztő-
képesség

Felhordás
Tanúsít-
vány

Penészálló-
ság

Megjele-
nés

Kialakítási
lehetőségek

Színválasz-
ték

Felületi
struktúra

Szerves effektbevonatok

StoLook Piccolo sokszínű
csipsz-bevonat szerves szórás/henger matt

sima/
finom

StoLook Lasura lazúr szerves szórás/henger
selyem-
fényű

sima

StoColor Metallic fémhatású festék szerves
szórás/ecset/
henger

fémes sima

StoSil Patina lazúr szilikát ecset/henger
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

matt sima

StoLook Diamant
áttetsző bevonat
gyémántcsillogással

szerves
szórás/ecset/
henger

selyem-
fényű

sima

Ásványi effektbevonatok

StoCalce Fondo dekorglett mész kanál
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

matt finom

StoCalce  
Marmorino

dekorglett mész kanál
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

selyem-
fényű

sima

StoCalce Veneziano dekorglett mész kanál
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

matt sima

StoCalce Effetto dekorglett mész kanál
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

matt finom

StoLook Wax/ 
StoLook Wax forte 

védőbevonat/
záróréteg

kendő/simító variálható
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Megfelelő szigeteléssel jelentős költségmegtakarítás
Födém-hőszigetelő rendszerek

A hőszigetelés sok szempontból hasz-
not hozó befektetés. Amennyiben
megfelelően szigeteljük otthonunkat,
nem csak fűtési költséget takarítunk
meg, hanem egyúttal védjük környe-
zetünket és állami támogatásokban
is részesülhetünk. A leghatékonyabb,
ha a teljes épületburkot körbeszigetel-
jük egészen a pincefödémtől a hom-
lokzaton keresztül, a legfelső emelet 
mennyezetéig. Viszonylag kevés ráfor-
dítással jelentős összeget takaríthatunk 
meg az energiaköltségeinkből.
A pincefödém szigetelésével akár 
10%-kal, a legfelső emelet mennyeze-
tének szigetelésével pedig 15%-kal 
csökkenthetjük kiadásainkat. Ezenkívül 
a pincefödém szakszerű leszigetelésé-
vel kellemes padlóhőmérsékletet érhe-
tünk el a pince felett elhelyezkedő 
helyiségekben, ami megakadályozza, 
hogy fázzon a lábunk.

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

A födém-hőszigetelő lemezek áttekintése

Hővezetési tényező Éghetőség
Körbefutó
élletörés

Tűzzel szembeni
ellenállás időtartama

Hangszigetelés

Sto-Deckendämmplatte MPV Premium 0,035 A1

Sto-Deckendämmplatte MPV Basic 0,035 A1  

Sto-Deckendämmplatte MPB Basic II 0,035 A1

Sto-Deckendämmplatte MPH A2 035/2 0,035 A2 F90-A/F120-A  

Sto-Deckendämmplatte PP 035 0,035 B2

  kiváló     jó     megfelelő   igen
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Beltéri hőszigetelő  
rendszerek előnyei

• energia- és költségmegtakarítás
• az épület értékének növelése
• egészséges lakókörnyezet biztosítása
• nagyobb komfortérzet
• hosszú távú környezetvédelem

Nagyobb kényelem, kisebb költség
A Sto beltéri hőszigetelő rendszerei

StoTherm In Aevero – forradalom
a belső hőszigetelésben 
A StoTherm In Aevero kiemelkedő
hőszigetelési tulajdonságaival lakó-
környezetünket egyúttal rendkívül
hatékonnyá is teszi. Mindezt a 
Sto-Aevero-Innendammplatte belső
hőszigetelő lemezekkel érjük el, me-
lyek, 0,017 W/(mK) hővezetési ténye-
zővel rendelkeznek. Ez a rendkívül kis
hővezetés tette számunkra lehetővé,
hogy egy szuperhatékony, jövőbemu-
tató és nagyon vékony belső hőszige-
telő rendszert fejlesszünk ki. 

StoTherm In Comfort mérföldkő a
belső szigetelések területén
A StoTherm In Comfort ásványi alapú
beltéri hőszigeteléssel a Sto olyan
rendszert alkotott, mely kiváló nedves-
ségelvezető, hőszigetelő és építésbio-
lógiailag kifogástalan tulajdonságokkal
rendelkezik. A rendszer magja a perlit-
ből készült szigetelő lemez. A tisztán 
ásványi alapú vulkánikus kőzet reme-
kül szigetel, nem éghető és 100

3)

százalékosan újrafelhasználható.
Bővebb tájékoztatást a rendszerről a
StoTherm In Comfort című kiadvá-
nyunkban olvashatnak.

StoTherm In SiMo
Hatékony és gazdaságos belső
hőszigetelő rendszer
A StoTherm In SiMo kifejlesztésében
a hatékonyság és a gazdaságosság
iránti igény játszotta a főszerepet.
Létrejött egy olyan belső hőszigetelési
rendszer, amely kiválóan szigetel,
gazdaságos és emellett gyorsan és
biztonságosan kialakítható.  
A StoTherm In SiMo ezenfelül sikere-
sen teljesíti a piac épületfizikai és
gazdaságossági követelményeit.  
Ezt alapos, független vizsgálatok 
támasztják alá. Röviden: egy rendszer,
amire számíthatunk.

StoTherm In – rendszer nedves
helyiségekhez
A Sto nedves helyiségekbe való fel-
használáshoz is megalkotta saját 
speciális beltéri hőszigetelő rendsze-
rét, a StoTherm In-t. A beépített 
párazáró réteg megakadályozza, 
hogy a belső térben keletkezett 
nedvesség a falazatba átszivárogjon 
és azt károsítsa.

A hőszigetelő hatás tovább fokozható
a StoCalce szortimentjéből választott
fedőbevonattal. Így a kiváló tulajdon-
ságokat tökéletesen ötvözik a kialakí-
tási lehetőségek bőségével.

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

A beltéri hőszigetelő rendszerek áttekintése
Tulajdonságok

Hővezetési
tényező

Éghetőség
Diffúziós
képesség

Nedvesség
szabályozás

Tanúsítvány

StoTherm In Aevero 0,017 B1 Páraáteresztő

StoTherm In Comfort 0,045 A2 Páraáteresztő

StoTherm In SiMo 0,032 B1 Párafékező

StoTherm In 0,024 B1 Párazáró

  kiváló     jó     megfelelő



A tiszta hangzásért
A Sto akusztikai megoldásai

Akusztika a jó közérzetünkért
A jó kommunikáció azon alapszik,
hogy beszélgetéseink, a zenehallgatás
vagy egy színházi előadás során tiszta
hangokat halljunk. Ehhez megfelelő
akusztikával rendelkező helyiségeket
kell létrehozni, melyekben a hangok
tisztán, érthetően juthatnak el a hall-
gatókhoz. A StoSilent akusztikai meg-
oldásai a helyiség egyedi rendeltetésé-
vel teljes összhangban biztosítják a
tiszta hangzást. Minden étteremnek,
irodának, rendezvényteremnek, isko-
lának, uszodának más-más hangmi-
nőségre van szüksége. A StoSilent 
akusztikai rendszerek az összes szük-
séges műszaki tulajdonság egyesítésé-
vel biztosítani tudják, hogy a külön-
böző funkciójú termekben a hango- 
kat és a szavakat tisztán, érthetően 
hallhassuk. Egyúttal megfelelnek a 

„Tudatosan építeni” szlogenünk értel-
mében a látvány, a környezet és a 
fenntarthatóság által támasztott kö-
vetelményeknek.

A StoSilent mennyezetpanel elnyeli  
a hanghullámokat és csökkenti a vissz-
hangot a teremben. A rendszer alapja 
az előregyártott, úgynevezett alapmo-
dul, melyet szabadon lehet kombinálni 
és bővíteni. A mennyezeti paneleket 
egyszerű, állítható magasságú  
függesztő szerkezetre rögzítik.  
Rendkívül rugalmasak és nagyon  
könnyen szerelhetők.

20 | Akusztikai rendszerek A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Előnyök áttekintése

•  700 m² -ig fugamentes felületek  
(rendszertől függően)

• finoman strukturált felület
• egyszerűen beépíthető hordozólemezek
• egyedi kialakítású mennyezetpanelek
• igény szerinti színválasztás
• kiváló hangelnyelés
• kevesebb visszhang és zörej
• tisztább hangok, könnyebb beszédértés
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Minőség az alapoktól
A Sto padlóbevonatai

Nincs kompromisszum a padlót
illetően
A padlóbevonatok alkalmazásuk 
helyétől függően erős mechanikai, 
vegyi és hőhatásnak vannak kitéve.
A StoCretec a legmagasabb követel-
ményeknek is megfelelő megoldások-
kal rendelkezik: a StoCretec padlóbe-
vonatai rendkívül tartósak és igen 
könnyű velük dolgozni, védik a padlót, 
ugyanakkor feltűnő látványt nyújta-
nak. Ideálisan alkalmazhatók az ipar 
és kereskedelem minden területén, 
csakúgy, mint az óvodákban, iskolák-
ban és hotelekben. 

A poliuretán és vizes epoxi bázisú padló-
bevonatok a TÜV által tanúsítottak,
kielégítik az AgBB értékelési rendszeré-
nek szerves illóanyag-tartalomra (VOC)
vonatkozó követelményeit. Minden
alkalmazásuk biztonságot és minőséget
nyújt – az alapoktól kezdve.

A padlóbevonatokról további
részletes információt az „A padló-
bevonatok áttekintése“ című
kiadványunkban talál.

Bodenbeschichtungen
Leistungsübersicht

|  Bodenbeschichtungen |
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Több, mint egy bevonat
Sto lakkok és lazúrok

Védelem a legszebb saját színek-
kel
A Sto sokoldalú lazúrjai, áttetsző és
fedőlakkjai minden felületnek azt
a bizonyos többletet nyújtják. Akár
fáról, fémről, ablakról, ajtóról vagy
fűtőtestről van szó, a kiváló minőségű
Sto lakkok és lazúrok minden
követelménynek és alapfelületnek
megfelelnek. Számos színárnyalatban
kaphatók, színeik tartósak. Rendkívül
környezetkímélőek, elhanyagolhatóan
kicsi károsanyag tartalmúak.
A Sto nagy választéka kiemelkedik
első osztályú fedőképességével, kiváló
bedolgozási tulajdonságaival valamint
a hosszú távú, megbízható védelmi
képességével. A Sto által gyártott
lakkokkal és lazúrokkal létrehozott
bevonatok minden szempontból
kifizetődőek: látványban, minőségben
és költségekben.

A gazdag választék egy része teljesíti az
Euronorm EN 71-3 „Játékokra vonatkozó
irányelvek” követelményeit. Ellenáll a 
nyálnak és a tenyéren lévő izzadságnak, 
ezáltal akár gyermekjátékok bevonására 
is felhasználható.

A lakkok és lazúrok teljes szortimentje
a„Lakkok és lazúrok“ című áttekintő kiadvá-
nyunkban szerepel.

 |  Navigation1 |  Navigation2 |  Navigation3 |

Lacke und Lasuren
Leistungsübersicht

 |  Lacke und Lasuren |

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.



Jegyzetek



Sto Építőanyag Kft.

Székhely: 

2330 Dunaharaszti,

Jedlik Ányos u. 17

Telefon  +36 24 510 222 

+36 24 510 233

Telefax +36 24 510 216

E-mail info.hu@sto.com

Honlap www.sto.hu

Telephely:

Pécsi kereskedelmi központ

7629 Pécs,

Névtelen u. 1.

Telefon +36 72 525 315

Telefax +36 72 525 314

E-mail info.hu@sto.com
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