Čo stojí za
optimálnou ochranou
fasády proti vode?
Overené materiály Sto pre izoláciu tých
najzraniteľnejších častí stavby

Oblasti sokla, napojenia okien
a dverí či parapetov predstavujú
veľkú výzvu, pokiaľ ide o presné
vykonanie nevyhnutných
pracovných krokov, kvalitu
aplikácie a odolnosť použitých
materiálov. Vo všetkých týchto
oblastiach musia byť splnené
vysoké štandardy, jedine tak je
možné minimalizovať riziko
preniknutia vody do
zatepľovacieho systému a tým
zabrániť vzniku reklamácií
a fatálnych škôd, ktoré môžu
veľmi negatívne ovplyvniť
životnosť celej stavby.

Voda do fasády
nepatrí!
Ako ochrániť zraniteľné časti fasády
proti negatívnym vplyvom vody?

Ľudová múdrosť vraví, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Táto stará pravda sa však
v stavebníctve spája aj s úplne opačným živlom – vodou. Na jednej strane je dôležitou
súčasťou všetkých mokrých procesov, na strane druhej keď sa dostane do častí stavby
ako je sokel, parapetné lôžka či tesnenia okien dokáže spôsobiť až fatálne škody vedúce
k nepríjemným reklamáciám, nákladným opravám a naštrbeniu vzťahu so zadávateľom
zákazky či poškodeniu mena realizátora.
Sto ako partner stavebných majstrov prináša balík overených riešení chrániacich fasády budov
proti vniknutiu vody do systému a následným negatívnych efektom a poškodeniam.

Vlhkosť, rast rias, striekajúca voda: soklové riešenia Sto sú soﬁstikované, univerzálne využiteľné a ľahko sa aplikujú a navyše sú mimoriadne odolné. Vďaka tomu predstavujú najspoľahlivejšie hydroizolačné riešenie pre sokle budov.

Soklová časť domu
Soklová oblasť je Achillovou pätou každej stavby. Roky musí odolávať vode odstrekujúcej
z odkvapov, topiaceho sa snehu alebo prenikajúcej priamo z podkladu. Voda, po vniknutí do
soklovej časti fasády zamrzne a časom spôsobí jej postupný rozpad, ktorý sa začne prejavovať
v podobe odpadávajúcej či fľakatej omietky.

Okná a parapety
Správne utesnenie parapetných lôžok a použitie vhodných líšt pre utesnenie okien je jednou
z najviac podceňovaných oblastí ochrany zatepľovacieho systému proti vode a vlhkosti. Miesto
pod parapetom je kritické najmä pre fasády s izoláciou z minerálnej vlny a pre drevostavby,
kde môže voda a vlhkosť prenikajúca spod parapetu či okolia okien dokonca viesť až
k postupnej degradácií nosnej konštrukcie.

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
potrebuje suché základy
Zabezpečenie soklovej časti proti vode sa nesmie podceniť

StoFlexyl – používaný
po celé desaťročia

StoLevell SW plus – lepidlo,
stierka a omietka v jednom

Vlajková loď pri ochrane sokla

Univerzál za veľmi dobrú cenu

Najkvalitnejší spôsob zabezpečenia sokla proti
preniknutiu vody s pružnou tekutou hydroizoláciou pre
dosiahnutie maximálnej životnosti. Ide o praxou overené
riešenie s osvedčenou dvojzložkovou hmotou, ktorá
poskytuje spoľahlivú ochranu sokla proti vlhkosti už viac
ako 30 rokov.

Univerzálne a všestranné riešenie pre sokle je možné
použiť ako lepiacu a armovaciu hmotu a povrchovú
úpravu zároveň, ktorú stačí nakoniec natrieť fasádnou
farbou. Kompletná izolácia sokla sa dá realizovať len
s jedným výrobkom, ktorý je navyše za veľmi dobrú cenu.
Vodotesná lepiaca a stierková hmota StoLevell SW plus je
zároveň ideálnym materiálom pre lepenie XPS izolácií.

Výhody riešenia so StoFlexyl:
 Najkvalitnejšia ochrana sokla či parapiet proti vlhkosti
a vode
 Pružná hydroizolácia zabraňujúca vzniku trhlín
 Univerzálne riešenie pre lepenie a armovanie
 Maximálna odolnosť proti praskaniu pri použití ako
stierka
 Vďaka difúznym vlastnostiam pôsobí zároveň ako
parozábrana
 Jednoduchá aplikácia natieraním
 Veľmi dobre drží na bitumenových izoláciách
a asfaltových pásoch

Vyskúšaná dvojzložková dokonalosť: StoFlexyl a StoFlexyl Cement
poskytujú pri minimálnej hrúbke maximálnu ochranu proti vlhkosti.

Výhody riešenia so StoLevell SW Plus:
 Vodotesná lepiaca a armovacia hmota, ktorú je možné
použiť ako ﬁnálnu úpravu sokla
 Ekonomicky výhodné riešenie
 Silná vodeodpudivosť zabezpečuje predĺženú životnosť
soklových častí
 Jednozložková minerálna hmota s jednoduchou
aplikáciou
 Ideálna na lepenie XPS izolácií a soklových dosiek
 Odolná proti cestárskej soli

Jednozložkovú hmotu StoLevell SW plus je možné použiť na lepenie
a stierkovanie a zároveň aj ako ﬁnálnu omietku soklovej časti bez potreby
dodatočnej ochrany proti vlhkosti.

Dokonalé utesnenie
okien a parapetov
Exponované miesta, ktorých ochrana proti vode sa veľmi často
podceňuje

StoSeal L 110 – izolácia
pod parapety

Sto-Anputzleiste Standard S
– bezpečné utesnenie okien

Poistná hydroizolácia s veľmi jednoduchou
aplikáciou

Unikátny spôsob napojenia styku fasády
a okien od Sto

Náterom aplikovateľná poistná hydroizolácia StoSeal L
110 v kombinácií so samolepiacou armovacou tkaninou
StoGuard Mesh je naším tajným tipom na vytvorenie
bezpečnej ochrannej vrstvy zabraňujúcej preniknutiu
vlhkosti pod parapety okien. StoSeal L 110 je dodávaná
v praktickou malom balení, takže máte vždy poruke len
také množstvo materiálu, ktoré dokážete aktuálne
spracovať.

Najnovší model ukončovacej okennej lišty zabezpečujúcej
kvalitné utesnenie fasády v okolí okien a dverí, ktorú je
možné dostať výhradne v spoločnosti Sto. Má integrovanú
membránu pre dvojstupňové utesnenie a absorpciu
prípadných pohybov čím je dosiahnutá veľmi kvalitná
izolácia proti preniknutiu dažďa či iných zdrojov vlhkosti.

Výhody použitia StoSeal L 110 a StoGuard Mesh:
 Kvalitná ochrana proti vlhkosti výraze predlžuje
životnosť fasády
 Pružná hydroizolácia pod parapety slúži ako druhá,
poistná izolačná vrstva
 Hmota StoSeal L 110 je vystužená vláknami čím dokáže
zabrániť vzniku trhlín
 Jednoduchá aplikácia náterom a veľmi ľahké čistenie
náradia umytím vodou
 Vďaka výbornej priľnavosti odpadá potreba použitia
základného náteru.

Výhody lišty Sto-Anputzleiste Standard S:
 Kvalitné utesnenie zatepľovacích systémov pri
napojeniach okien a dverí
 Odolná proti dažďu
 Integrovaná membrána zabezpečuje druhý stupeň
utesnenia
 Vďaka úzkemu telu lišty je ju možné montovať
aj po nalepení izolantu
 Skvelý pomer cena / výkon

+
Poistnú hydroizoláciu StoSeal L 110 stačí jednoducho natrieť na
parapetné lôžko.

Utesnenie napojenia okien či dverí s lištou Sto-Anputzleiste Standard
S zabráni preniknutiu dažďa či iných zdrojov vlhkosti.
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