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Oblasť sokla budovy
predstavuje 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 následných vád
a reklamácií.
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Veľmi dôležité.
Odolný sokel

Skúšané po celé
desaťročia. StoFlexyl

Naše nové univerzálne
riešenie StoLevell SW plus

Systémové riešenia
pre maximálnu ochranu.

Dobré budovy vyžadujú pevný základ

Maximálna bezpečnosť a spoľahlivosť

Lepenie, armovanie, stierkovanie - všetko v jednom výrobku

Stručný prehľad aplikačných odporúčaní pre soklové riešenia Sto

Sokel domu musí odolať všemožným veciam.
Ako súčasť fasády je vystavený výraznej záťaži
a vyčerpávajúcim vonkajším vplyvom.

Maximálna životnosť, ktorá odolá zubu času.
Praxou overené riešenie pre oblasť sokla sa nazýva
StoFlexyl. Naša osvedčená organická dvojzložková
hmota poskytuje spoľahlivú ochranu proti vlhkosti
v sokli už viac ako 30 rokov.

Všetko v jednom. To bola najvyššia priorita pri
vývoji nášho nového všestranného materiálu pre
sokle: StoLevell SW plus možno použiť ako lepiacu
a armovaciu hmotu a povrchovú úpravu zároveň.
To znamená, že celá izoláciu sokla sa dá realizovať
iba s jedným výrobkom, čo vám ušetrí cenný čas.

1. Východisková situácia: ochrana zatepľovacieho
fasádneho systému proti vlhkosti nenahrádza
funkciu hydroizolačnej vrstvy pre stavebné
prvky, ktoré prichádzajú do styku so zemou.
Táto hydroizolačná vrstva musí byť preto
realizovaná vopred až do výšky 30 cm nad
úrovňou terénu.

Oblasť sokla je vystavená tečúcej a striekajúcej
vode a ďalším zdrojom vlhkosti, ako aj náhlym
zmenám teploty, mrazu a cestnej soli. Svoju
úlohu zohrávajú aj ďalšie faktory: napríklad
znečistenie spôsobené ľuďmi a zvieratami, ako
aj mechanické namáhanie, ako sú nárazy, údery
a rázy. Miera intenzity tejto záťaže závisí od
umiestnenia a typu objektu. Riešenie sokla by
preto malo byť vždy šité na mieru. Takýto postup
je ľahko dostupný s výrobkami Sto.

Výhody:
 vynikajúca ochrana proti vlhkosti vďaka
dokonale zladenej dvojzložkovej kvalite (StoFlexyl
+ StoFlexyl Cement)
 chráni štandardné omietkové systémy pred
vlhkosťou pri aplikácii formou stierky
 maximálna odolnosť proti praskaniu pri použití
ako armovacia vrstva

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

Vlastnosti:
 vodotesnosť od 1,5 - 5 barov v závislosti od
štruktúry vrstvy
 možno použiť ako lepiacu, armovaciu a stierkovú
hmotu v oblasti sokla
 dobrá priľnavosť na mnohých substrátoch,
vrátane bitúmenu
 odolný voči soli a mrazu podľa EN 13687-1
 nárazuvzdorný do 15 joulov
 odolnosť proti nárazu gule podľa DIN 18032-3:
1997-04 v príslušnej konštrukcii

Výhody:
 minerálny jednozložkový výrobok pre ochranu
proti vlhkosti
 dobré aplikačné vlastnosti vďaka predĺženej
otvorenej dobe
 pri použití ako povrchová omietka nie je nutná
dodatočná ochrana proti vlhkosti

Jednozložkovou 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.

Vlastnosti:
 vodotesnosť do 1,5 baru v súlade s vyhlásením
o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku
P-1201/633/18 MPA-BS
 možno použiť ako lepiacu, stredne až silnú
armovaciu stierku a ako ﬁnálnu omietku
 dobrá priľnavosť na mnohých substrátoch,
vrátane bitúmenu
 odolný voči soli a mrazu podľa EN 13687-1
 odolnosť proti nárazu gule podľa DIN 18032-3:
1997-04 v príslušnej konštrukcii
 požiarna klasiﬁkácia: A2-s1, d0

5. Soklové riešenie so StoLevell SW plus je vhodné
pre sokle vystavené tečúcej vode iba v prípade
realizácie stredne vrstvových omietkových
systémov.

2. Soklové izolačné dosky musia mať lepidlo
nanesené na celom povrchu.

6. Pri soklovom riešení so StoFlexyl musí byť
ﬁnálna omietka chránená stierkovou hmotou
StoFlexyl + StoFlexyl Cement + 50% voda,
aplikovanou dvakrát až do najmenej piatich
centimetrov nad úrovňou terénu.

3. Ako izolačný materiál musia byť minimálne do
úrovne 30 cm nad terénom inštalované
špeciálne soklové izolačné dosky.

7. Ochranná vrstva vo forme plechovej lišty
s netkanou textíliou do cca 5 cm nad úrovňou
terénu je nevyhnutná na ochranu izolácie sokla.

4. Pri použití StoLevell SW plus ako základnej
vrstvy by pre dostatočnú ochranu proti vlhkosti
mala mať mokrá vrstva hrúbku najmenej 7 mm.

8. 30 cm široký ochranný pás proti striekajúcej
vode / drenážna zóna chráni sokel pred
znečistením a zvýšeným tlakom vody.
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Štruktúra

Východiskový stav

Lepenie

Variant so
StoFlexyl

Izolácia

StoFlexyl
+ StoFlexyl
Cement

Armovanie

Sto-Sockelplatte

Alternatíva:
Sto-Turboﬁx

Variant so
StoLevell
SW plus

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.

Obvodová izolácia
vrátane hydroizolácie do
30 cm nad zemou;
plechové lišty
s netkanou textíliou do
cca 5 cm nad úrovňou
terénu

Povrchová úprava

Zosilnená základná
vrstva podobná povrchu
fasády
Alternatíva: StoFlexyl +
StoFlexyl Cement,
vystužené

Povrchová omietka
podľa výberu (v závislosti
od podkladu môže byť
potrebná penetrácia)
+ 2 x StoFlexyl náter
do 5 cm nad úrovňou
terénu (náter: StoFlexyl
+ StoFlexyl Cement 1: 1
+ 10% voda)
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StoLevell
SW plus

Sto-Sockelplatte

Vystužený StoLevell SW
plus, mokrá vrstva
hrúbky najmenej 7 mm

StoLevell SW plus,
ﬁlcovaný + soklový náter
podľa výberu
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