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Suché zmesi

Suché zmesi
STLINE0024

STLINE0026

STline W 100

STline W 300

Jednozložkové lepidlo na obklady a dlažby na báze
cementu triedy C1T

Lepiaca a výstužná malta

POUŽITIE

Lepiaca a výstužná malta na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu
a minerálnej vlny a na vytvorenie základnej vrstvy pre tepelnoizolačné kontaktné
systémy.

APLIKÁCIA

Lepiaca malta sa nanáša na rubový povrch tepelnej izolácie z polystyrénu a MW
s pozdĺžnou orientáciou vlákien vo forme pása po celom obvode dosky a zároveň
vo forme minimálne 2 terčov uprostred plochy dosky (najmenej 40 % povrchu
dosiek musí byť spojených lepiacou maltou s podkladom). Dosky z MW s priečnou
orientáciou vlákien (lamely) vyžadujú celoplošné nanesenie lepiacej malty!
Tepelnoizolačné dosky sa lepia na podklad pritlačením. Vytváranie výstužnej
malty – nanášanie malty ako úložnej a nosnej vrstvy sklotextilnej sieťoviny sa robí
antikorovým hladidlom. Následne sa do čerstvej vrstvy malty ukladá sieťovina,
ktorá sa zahladí hladidlom. Ihneď, ešte za čerstva sa prekryje ďalšou vrstvou malty
tak, aby sieťovina nebola viditeľná a bola dostatočne krytá maltou (minimálne
v 1/3 hrúbky od vonkajšej strany). Celková vrstva nanesenej výstužnej malty má
mať hrúbku 3 až 5 mm.

POUŽITIE

Lepidlo sa používa na minerálne podklady, vápenno – cementové omietky a betón,
na položenie keramických kameninových obkladov. Je vhodné na obklady a dlažby
do rozmeru 25 x 30 cm.

APLIKÁCIA

Vhodným podkladom je cementová alebo vápenno – cementová omietka,
betónový poter, betón. Nie je vhodné na drevo, drevene prefabrikáty, kovy, plasty,
vápenné omietky a nátery. Spracovanie ST line W 100 dokonale rozmiešajte s čistou
vodou (cca 5,5 l/25 kg) pomocou elektrickej vŕtačky s nástavcom na homogénnu
hmotu bez hrudiek. Po premiešaní nechajte 5 minút odstáť a ešte raz krátko
premiešajte. Práce spojené s lepením keramickej dlažby a obkladov sa nesmú
vykonávať pri teplote vzduchu aj konštrukcie pod +5 °C a nad +25 °C.

PARAMETRE

vhodné na nasiakavé
dlaždice
l tenká úložná vrstva
l bežné použite – lepenie
soklov
l

Zrnitosť – max. 1 mm
Doba spracovateľnosti – max. 40 min. od zmiešania vodou
Spotreba – cca 4 kg/m2
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece
Paleta – 48 ks/1200 kg

PARAMETRE

l
l
l

ľahko spracovateľná
mrazuvzdorná
paropriepustná

STLINE0025

STLINE0027

STline W 200

STline W 400

Flexibilné mrazuvzdorné cementové lepidlo triedy C2TE

Cementový poter s pevnosťou v tlaku 20 MPa po 28
dňoch

POUŽITIE

Je použiteľné na minerálne podkladové vrstvy so zabudovaným vykurovaním,
terasy, balkóny a omietky, na keramické steny a podlahy v mokrých, vlhkých
a chladiacich priestoroch, na položenie keramických kameninových, sklenených
obkladov a obkladov z umelých kameňov, na obklady vhodných penovo –
silikátových dosiek alebo nosných dosiek, na tvrdé, staré povrchy z plastov
a na podlahy s väčším zaťažením.

POUŽITIE

Podlahová hmota je určená na zhotovenie vnútorných spojených poterov a na zhotovenie podlahových konštrukcií so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním. Tvorí podkladovú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom i vlhkom neagresívnom prostredí v hrúbke
10 – 40 mm, určený na použitie do interiéru.

APLIKÁCIA

APLIKÁCIA

ST line W 200 dokonale rozmiešajte s čistou vodou (cca 6,5 l/25 kg) pomocou
elektrickej vŕtačky s nástavcom na homogénnu hmotu bez hrudiek. Po premiešaní
nechajte 5 minút odstáť a ešte raz krátko premiešajte. Na vopred pripravený
podklad naneste cementové lepidlo a zubovou stierkou ho rovnomerne rozotrite
po ploche. Práce spojené s lepením keramickej dlažby a obkladov sa nesmú
vykonávať pri teplote vzduchu aj konštrukcie pod +5 °C a nad +25 °C.

Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5 °C do + 25 °C.
Obsah vreca (25 kg) rozmiešame s cca 3,5 litra čist. j. vody do stavu bez hrudiek.
Hmotu nanesieme na pripravený podklad, zhutníme, uložíme do požadovanej
hrúbky, zarovnáme podľa potreby do roviny (spádu) sťahovacou latou. Povrch
poteru odporúčame ošetrovať podľa okolitých podmienok, minimálne však počas
48 hodín od uloženia, a chránime pred priamym slnečným žiarením, mrazom,
vetrom a prievanom.

PARAMETRE

Zrnitosť – max. 1 mm
Doba spracovateľnosti – max. 50 min. od zmiešania vodou
Spotreba – cca 4 kg/m2
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece

odporúčame aj pre
obklady a dlažby typu
gres
l vhodné do interiéru
a exteriéru
l lepidlo so zníženým
sklzom
l

4

Zrnitosť – max. 1 mm
Doba spracovateľnosti – max. do 60 minút
Spotreba – lepenie – 4 až 5 kg/m2
vytváranie výstužnej malty – 3 až 5 kg/m2
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece
Paleta – 48 ks/1200 kg
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PARAMETRE

na vytváranie
podlahových vrstiev
l pre vrstvy od 10
do 40 mm
l max. veľkosť zŕn
kameniva – 4 mm
l

Zrnitosť – max. 4 mm
Doba spracovateľnosti – do 60 minút
Spotreba – 20 kg na m2 pri hrúbke 10 mm
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece
Paleta – 48 ks/1200 kg
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Suché zmesi

Suché zmesi
STLINE0048

STLINE0029

STline W 500

STline W 700

Jadrová omietka ručná

Samonivelizačná podlahová hmota

POUŽITIE

POUŽITIE

Vhodná na omietanie stien zhotovených z pálených tehál, tvárnic, betónu,
prírodného kameňa. Ideálna na vyrovnanie povrchu a zhotovenie vhodného
podkladu pod štukové stierky prípadne iné povrchové úpravy.
Silno nasiakavé podklady je vhodné pred omietaním alebo ošetriť vhodným
cementovým prednástrekom.

W 700 možno aplikovať vo vrstve 2 až 12 mm pre vyrovnanie stabilných podkladov
v interiéroch zhotovených z cementových poterov alebo betónu. Pred aplikáciou
napenetrujte podklad vhodným penetračným náterom. Vytvára podklad pre všetky
najpoužívanejšie druhy podlahových krytín (PVC, lino, koberce, plávajúce podlahy,
drevené podlahy, pokiaľ nie sú lepené). Vhodná aj na vyrovnanie podkladu
s inštalovaným teplovodným podlahovým kúrením.

APLIKÁCIA

APLIKÁCIA

Okolitá teplota a teplota podkladu musí byť min. +5 °C a max +25 °C. Do miešačky
sa nadávkuje čistá voda (cca 4,2 l/ 25 kg vrece) a za stáleho miešania sa pridáva
suchá zmes. Hmota sa mieša 5 až 10 min. Aplikujeme v hrúbke jednej vrstvy
od 10 do 25 mm. Pri väčších hrúbkach odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách.
Nanášanie druhej vrstvy sa vykoná na čerstvú, zavädnutú prvú vrstvu (obvykle
po 2 až 4 hodinách v závislosti od okolitých podmienok). Nanesená omietka sa
zarovná do roviny sťahovacou latou. Čerstvú omietku treba chrániť pred rýchlym
vyschnutím, mrazom a prievanom.

Hmota sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do 5,00 až 5,25 litrov
čistej. studenej vody pomocou miešadla s nízkymi otáčkami upevneného na ručnej
vŕtačke na homogénnu zmes bez hrudiek. Doba miešania sú 2 – 3 minúty. Následne
nechajte hmotu 3 – 5 min. odstáť, potom ešte raz krátko premiešajte. Doba
spracovateľnosti je 15 minút. Zamiešanú hmotu rovnomerne lejeme na pripravený
podklad. Naliatu hmotu upravíme antikorovou stierkou tak, aby bola rovnomerne
rozliata v príslušnej hrúbke, nevrstvíme! Bezprostredne po vyrovnaní hmotu
odvzdušníme valčekom s hrotmi. Hmota je pochôdzna v závislosti od okolitých
podmienok po 12 až 24 hodinách.

PARAMETRE

hrubozrnná jadrová
omietka na ručné
použitie
l vhodná na vnútorné
a vonkajšie použitie
l vhodná ako podklad
na jemné a minerálne
omietky
l

Zrnitosť – max. 4 mm
Doba spracovateľnosti – do 60 minút
Spotreba – 16,5 kg na m2 pri hrúbke 10 mm
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece
Paleta – 48 ks/1200 kg

PARAMETRE

na vnútorné použitie
na vyrovnanie podkladov
do hrúbky 12 mm
l vhodná na vyrovnanie
l podkladov s inštalovaným
teplovodným podlahovým
kúrením
l
l

Doba spracovateľnosti – 15 minút
Spotreba – cca 1,7 kg/m2/mm
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece
Paleta – 48 ks/1200 kg

STLINE0028

STline W 600

STLINE0081

Murovacia malta 5 MPa

ST line W 710

POUŽITIE

Samonivelizačná stierka

Zmes je určená na murovanie bežných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic, sklených tvárnic a sadrových prvkov), na ručné spracovanie v interiéri
a exteriéri. Pri murovaní je nutné silne nasiakavé podklady vopred namočiť, aby sa
zabránilo rýchlemu vysušeniu malty.

POUŽITIE

W 710 sa používa na vyrovnanie betónových povrchov v občianskej a bytovej
výstavbe. Nanáša sa vo forme 2-30 mm v priebehu jedného pracovného úkonu.
Možno klásť aj viac vrstiev. Následne sa kladú napr.: plávajúce podlahy, dlažba,
parkety, koberce alebo linoleum.

APLIKÁCIA

Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod + 5 °C a nad 25 °C
(vzduch aj konštrukcia), pri spracovaní je nutné vyhnúť sa priamym negatívnym
účinkom tepla, vlhka a prievanu. Hmotu pripravíme postupným vmiešaním 1 vreca
(25 kg) do cca 4,75 l vody. Miešame pomocou elektrického miešadla (nadstavec
ručnej vŕtačky alebo miešačka) do homogénneho stavu bez hrudiek, cca 3 – 5
minút. Po rozmiešaní zmes necháme 5 minút odstáť a ešte raz krátko premiešame.
Nanášame pomocou murárskej lyžice. Do pripraveného lôžka kladieme ďalšie
murovacie prvky.

APLIKÁCIA

Suchú zmes rozmiešajte s čistou vodou v pomere cca 5,5 až 6 litrov / 25 kg vrece.
Dôkladnú homogenizáciu vykonajte vretenovým miešadlom na vŕtačke s nízkym
počtom otáčok (max. do 500 ot./min). Po 2-3 min. miešania sa malta nechá 1 min.
odstáť a môže sa ihneď spracovávať. Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti
20 – 30 cm. Namiešanú zmes je nutné spracovať najneskôr do 20 minút. Čerstvo
nanesený materiál sa roztiahne pomocou špachtle alebo hliníkovej laty, hladidla,
tyče. Na zvýšenie kvality povrchu použijeme pórovacieho ježka/valček, čím sa
odstráni prebytočný vzduch a nanesená vrstva sa zarovná.

PARAMETRE

Zrnitosť – max. 4 mm
Doba spracovateľnosti – do 60 minút
Spotreba – 16,5 kg na m2 pri hrúbke 10 mm
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece
Paleta – 48 ks/1200 kg

l na ručné spracovanie
l na interiér a exteriér
l určená na murovanie

bežných murovacích
prvkov

6
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PARAMETRE

Doba spracovateľnosti – 20 minút
Spotreba – cca 1,6 kg/m2/mm
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece
Paleta – 42 ks/1200kg

l
l
l

použitie v interiéri
pochôdzna už po 8 hodinách
nie je vhodná na podlahové
vykurovanie, na drevené,
kovové a plastové podklady
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Chemické kotvy

Suché zmesi

STLINE0003

STLINE0029

STline Chemická kotva Vinylester SF

STline W 720

Chemická kotva vinylester ST Line

Samonivelizačná podlahová hmota

POUŽITIE

POUŽITIE

•
•
•

W 720 sa používa ako vyrovnávacia hmota na zhotovovanie vnútorných
pochôdznych poterov s následnou povrchovou úpravou na pevné podklady ako
napr. betón alebo mazanina, stará dlažba. Vyrovnanie výškových rozdielov v jednej
vrstve 2 – 30 mm.

•
•

APLIKÁCIA

Suchú zmes rozmiešajte s čistou vodou cca 6-6,5 litra /25 kg vrece. Dôkladnú
homogenizáciu prevediete vretenovým miešadlom na vŕtačke s nízkym počtom
otáčok (do max. 500 ot./min). Po 2 až 3 min. miešania sa zmes nechá 1 min. odstáť,
znovu sa premieša (nesmú byť viditeľné žiadne nerozmiešané hrudky) a môže
sa ihneď spracovávať. Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20 až 30 cm.
Čerstvo nanesený materiál sa roztiahne pomocou stierky alebo hliníkovej laty,
hladidla, tyče resp. odvzdušňovacieho valca, čím sa odstráni prebytočný vzduch a
nanesená vrstva sa zarovná.

Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlia a skrutiek ;
Kotvenie do podkladov z betónu, muriva, kameňa a pod.;
Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných
skríň a pod.;
Vhodné na kotvenie blízko okrajov konštrukcie;
Vhodné na upevnenie výstuže sklobetónových stien, závrtných šróbov, závitových tyčí, vložiek s vnútorným závitom a pod.

PARAMETRE

Konzistencia – tixotropná pasta
Aplikačná teplota: –10/+35 °C
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: – 40/+50°C (krátkodobo +80°C)
Balenie: kartuše/peeler 280 ml, koaxiál 380 ml
Farba: šedá

PARAMETRE

použitie v interiéri
pochôdzna už po 6
hodinách
l vhodná aj na podlahové
vykurovanie
l
l

Doba spracovateľnosti – 15 minút
Spotreba – 1,5 kg/m2/mm
Hmotnosť – 25kg, papierové vrece
Paleta – 42 ks/1200kg

l tlačená aj ťahaná zóna
l betónu
l teplotná odolnosť – 40 °C

až +120 °C

l požiarna odolnosť R120

STLINE0081

STLINE0002

STline W 800

STline Chemická kotva Polyester SF

Murovacia malta na tenkovrstvové lepenie tvárnic

Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze
polyesterových živíc na veľmi rýchle kotvenie s vysokou
pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom.

POUŽITIE

Murovacia malta určená na tenkovrstvové lepenie pórobetónových tvárnic
a brúsených tehál. ST line W 800 je určená na spájanie nosných a nenosných
presných tvárnic v interiéri a exteriéri. Na ručné spracovanie.

POUŽITIE

APLIKÁCIA

•
•
•

Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5 °C do + 25
°C. Pri spracovaní je potrebné vyhnúť sa priamym účinkom slnečného žiarenia,
vysokej a nízkej teply a prievanu. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt
výrobok nepoužívajte. ST line W 800 malta na tenkovrstvové murovanie sa pripraví
postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do približne 6,5 l čist. j. vody. Pomocou
elektrického miešadla alebo stavebnej miešačky sa zmes mieša do homogénneho
stavu bez hrudiek. Po rozmiešaní sa zmes nechá 5 minút odstáť a ešte raz sa krátko
premieša. Murovacia malta na tenkovrstvové lepenie presných tvárnic sa na povrch
nanáša zubovým hladidlom s veľkosťou zubou 4 x 4 mm na celej styčnej ploche
murovacích tvárnic. Presné tvárnice sa následne vkladajú do čerstvo nanesenej
murovacej malty.

Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí a skrutiek;
Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehiel a pod.;
Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových vrát, výkladných
skríň a pod.

PARAMETRE

Konzistencia – tixotropná pasta
Aplikačná teplota: –5/+35 °C
Tepelná odolnosť: – 15 °C pri preprave
Balenie: kartuše/peeler 280 ml
Farba: šedá

PARAMETRE

Doba spracovateľnosti – 15 minút
Spotreba – 3,3 kg/m2 alebo 14 kg malty/m3 muriva
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece
Paleta – 48 ks/1200 kg

lepenie pórobetónových
a keramických presných tvárnic
l pevnosť v tlaku 5 MPa
l ručné spracovanie
l

8
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l
l
l

na použitie v interiéri
vhodná do muriva
neobsahuje styrén
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Zatepľovací systém ST therm
STLINE0049

STline W 310
Lepiaca a výstužná malta, komponent systému
ST therm a ST therm mineral
POUŽITIE

Lepiaca a výstužná malta na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu,
extrudovaného polystyrénu alebo minerálnej vlny a na vytvorenie výstužnej vrstvy
pre tepelnoizolačné kontaktné systémy.

APLIKÁCIA

Lepiaca malta sa nanáša na rubový povrch tepelnej izolácie z polystyrénu a MW
s pozdĺžnou orientáciou vlákien vo forme pása po celom obvode dosky a zároveň
vo forme minimálne 2 terčov uprostred plochy dosky (najmenej 40 % povrchu
dosiek musí byť spojených lepiacou maltou s podkladom). Dosky z MW s priečnou
orientáciou vlákien (lamely) vyžadujú celoplošné nanesenie lepiacej malty!
Tepelnoizolačné dosky sa lepia na podklad pritlačením. Vytváranie výstužnej
malty – malta sa nanáša na tepelnú izoláciu antikorovým hladidlom. Vystuženie
výstužnej vrstvy sa robí ručne plošným zatlačením sklovláknit. j. mriežky (ukladá sa
od vonkajšieho povrchu minimálne v 1/3, ale najviac v 1/2 hrúbky vrstvy). Celková
vrstva nanesenej výstužnej malty s vloženou sklovláknitou mriežkou má mať
hrúbku 3 až 5 mm.

PARAMETRE

komponent systému
ST therm a ST therm
mineral
l ľahko spracovateľná
l mrazuvzdorná
l

Zrnitosť – max. 1 mm
Doba spracovateľnosti – max. do 60 minút
Spotreba – lepenie – 3 až 4 kg/m2
Vytváranie výstužnej malty – 4 až 6 kg/m2 (hr. 3,0 až 5,0 mm)
Hmotnosť – 25 kg, papierové vrece
Paleta – 48 ks/1200 kg

STLINE0031 ST line Sklotextilná mriežka 145g/m 50m2/bal OMFA

STline Sklotextilná mriežka OMFA
117S

Sklotextilná mriežka OMFA s protialkalickou povrchovou úpravou do zatepľovacích
systémov, na vystuženie omietok a fasád.
Sklotextilná mriežka je registrovaná v systémoch ETICS: Weber – Terranova, Cemix,
Basf, Mapei, Knauf, Sakret, Hasit, Henkel, Quick – mix, Profi – Ambau.

PARAMETRE

Veľkosť oka – 5*4 mm.
Gramáž – 145 g/m2.
Balenie – 50*1 m.
Paleta – 33 ks/1650 m2

Zatepľovací systém ST therm
STLINE0084

STline Profil rohový PVC so sieťkou
VERTEX (80x120 mm) 2,5 m
STLINE0085

STline Profil rohový AL so sieťkou
VERTEX (100x100 mm) 2,5 m
STLINE0086

STline Profil rohový PVC so sieťkou
VERTEX (100x100 mm) 2,5 m
STLINE0084

STline Profil rohový AL so sieťkou
VERTEX (80x120 mm) 2,5 m
Profil rohový plastový so sieťkou pre posilnenie okrajov stien používaných v izolačných systémoch. Profil sa zapracovává do predom nanesenej vrstvy tmelu.

PARAMETRE

Dĺžka profilu – 2,5 m
Presah výstužnej tkaniny – 80 x 120 mm, alebo 100 x 100 mm
Balenie – 50 ks/125 m

STline EPS 70F
Izolačné dosky z polystyrénu EPS vhodné pre
rekonštrukcie a novostavby. Fasádny polystyrén
populárny pre dobré izolačné vlastnosti a výhodnú
cenu.
POUŽITIE

Izolačné dosky ST line EPS 70F sú určené najmä pre fasádové zatepľovacie systémy
ETICS a ostatné aplikácie bez významných požiadaviek na zaťaženie tlakom (podlahy a pod.). Dosky sú vhodné pre izolačné vrstvy energeticky úsporných stavieb
(nízkoenergetické a pasívne domy) s bežnými hrúbkami izolácie 200 – 500 mm. Zároveň sa EPS 70F používa na kvalitné zateplenie exist. j. cich stavieb, napr. v rámci
programu Zelená úsporám. ST line EPS 70 F je fasádny polystyrén, ktorý má dobré
izolačné vlastnosti, nízku hmotnosť, je biologicky neutrálny a ekonomicky výhodný.

VÝHODY POUŽITIA
•
•
•
•
•
•
•

dobré tepelnoizolačné vlastnosti
fasádny polystyrén má nízku nasiakavosť
rozmerová a tvarová stabilita
minimálna hmotnosť fasádneho polystyrénu
jednoduchá spracovateľnosť
fasádny polystyrén je ekonomicky výhodný
biologická neutrálnosť

VÝROBCOVIA

Saint – Gobain Construction Products, s. r. o. – divízia ISOVER
Austrotherm, s. r. o.
Polyform, s. r. o.
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Tepelné izolácie | Hydroizolácie

Hydroizolácie
STLINE0005 ST line Gumoasfaltová hydroizolácia 10 kg
STLINE0006 ST line Gumoasfaltová hydroizolácia 5 kg

STline EPS 100S

STline Gumoasfaltová hydroizolácia

Stabilizované tepelnoizolačné dosky z penového
polystyrénu (EPS) na zateplenie podláh a plochých
striech s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom.

Disperzia asfaltov modifikovaných syntetickým
kaučukom k použitiu na suché a mierne vlhké podklady.
•
•
•

POUŽITIE

EPS (expandovaný polystyrén) je ľahká a pevná organická pena, ktorá sa široko
používa v európskom stavebníctve, najmä ako tepelná izolácia. Biele izolačné
dosky si v priebehu 40 rokov používania získali na stavbách pre svoje výborné
úžitkové vlastnosti pevné miesto. Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu
a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer
cena/výkon. Všetky dosky EPS ST line sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení so
zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.

POUŽITIE

Renovovanie a ošetrenie strešných krytín. Zhotovenie bezškárových strešných
krytín vystužených technickými tkaninami. Zhotovenie protivlhkostných izolácií
hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov a na ochranu podzemných častí
budov pred vlhkosťou.

PARAMETRE

VÝHODY POUŽITIA
•
•
•
•
•
•

Aplikačná teplota: +5/+30 °C
Spotreba 0,5 – 1,0 kg/m2 v 1 vrstve
Prachosuchosť 6 hodín
Riadna suchosť 1 vrstvy 24 hodín.
Vodotesná pri tlaku 0,8Mpa
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: – 30/+80 °C
Balenie: vedro 5 kg, 10 kg
Farba: čierna (za čerstva tmavohnedá)

výborné mechanické vlastnosti
jednoduchá spracovateľnosť
dlhá životnosť
ekologická a zdravotná neškodnosť
biologická neutrálnosť
ekonomická výhodnosť

VÝROBCOVIA

Saint – Gobain Construction Products, s. r. o. – divízia ISOVER
Austrotherm, s. r. o.
Polyform, s. r. o.

l
l
l

aj na zvislé steny,
nesteká pri +100 °C
bezpečná v kontatke
s polystyrénom

STLINE0000 ST line Asfaltový penetračný lak ALP 4,5 kg
STLINE0001 ST line Asfaltový penetračný lak ALP 9 kg

STLINE0012 – 14 kg, STLINE0013 – 21 kg, STLINE0014 – 7 kg

STline Tekutá lepenka 2K
hydroizolácia

STline Asfaltový penetračný lak ALP

Elastická bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce hĺbkovú penetráciu a použitie u mierne vlhkých podkladov. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám.
•
výborná hĺbková penetračná schopnosť
•
schopný zaliať mikrotrhliny
•
omietky, murivo, betón, plech

Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter,
na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad
s cementom.
POUŽITIE

POUŽITIE

Hydroizolačný náter základov stavieb, pod obklady a dlažby. Hydroizolácia bazénov,
balkónov, terás a lodžií, nádrží na úžitkovú vodu. Izolácia pivničných priestorov,
oporných stien. Do skladby vykurovaných podláh pod i nad vykurovacie médium.
Izolácia objektov proti prenikaniu radónu z podložia.

Ako roztok určený pre penetračné nátery betónových a oceľových podkladov,
plechových a lepenkových krytín, eternitov, základových pásov, základov,
podzemných častí stavby. Podklad pod tepelne zvariteľné pásy všetkých druhov.
Pod hydroizolačné nátery z DenBitu DK – ATN a iné náterové hmoty na organickej
báze. Ako samostatnú ľahkú izoláciu proti vlhkosti.

PARAMETRE

Aplikačná teplota: 10/30°C
Tepelná odolnosť: – 20 /+70°C
Balenie: vedro 7 kg, 14 kg a 21 kg
Farba: Zložka A – tekutá: mliečne biela. Zložka B – sypká šedá

l
l
l
l
l
l
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terasy
balkóny
kúpeľne
bazény
dokonale vodotesná
trvalo pružná
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aj na zvislé steny, nesteká pri +100 ° C
bezpečná v kontakte s polystyrénom
základy, podlahy a strechy

APLIKÁCIA

Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých
hrán a st. j. t. j. vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inovatkou, môže byť
mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné odstrániť staré
krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Nanášajte vtieraním hmoty
do podkladu pokrývačskou kefou alebo štetcom. V prípade mierne vlhkého
podkladu je nutné vtierať intenzívne, nepoužívať striekacie zariadenie na vlhký
podklad. Pri hydroizolácií ľahkého typu všetky ďalšie vrstvy nanášajte štetkou
alebo pokrývačskou kefou po riadnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.

l
l
l

pretierateľný
pružne plastický
bez zápachu

PARAMETRE

Aplikačná teplota: +5/+35 °C
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: – 30/+65 °C
Balenie: plechovka 4,5 kg, 9 kg a 19 kg
Farba: čierna

Materiály pre profesionálov | www.stavmat.sk/stline
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Hydroizolácie

Hydroizolácie
STLINE0046

STLINE0044

STline ELAST G200 S40 mineral

STline V60 S35

Univerzálny modifikovaný pás

Oxidovaný asfaltový pás, ktorý neobsahuje zvyšné
plnivá.

POPIS PRODUKTU

Povrchová úprava vrchná – minerálny jemnozrnný posyp.
Nosná vložka pásu – sklenená tkanina G – 200 g/m2.
Typ krycieho asfaltu – modifikované elastomery (SBS, syntetickým kaučukom),
obojstranný.
Povrchová úprava spodná – PE fólia.

POPIS PRODUKTU

Povrchová úprava vrchná – minerálny jemnozrnný posyp.
Nosná vložka pásu – sklenená rohož V–60 g/m2.
Typ krycieho asfaltu – oxidovaný, obojstranný.
Povrchová úprava spodná – PE fólia.

POUŽITIE

POUŽITIE

Spodný modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných
izoláciách striech aj so zaťažovacími vrstvami ako parozábrana. Modifikovaný
asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií spodných stavieb
proti tlakovej vode aj proti radónu (jednovrstvový proti zemnej vlhkosti). Typ
S nataviteľný plameňom horáka. Pás je možné mechanicky kotviť (výnimočne lepiť).
Pozdĺžne a priečne spoje odporúčame spracovať s presahom aspoň 10 cm. Počas
aplikácie používajte pracovné ochranné pomôcky.

Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech, prípadne medziľahlý pás. Poistný a vyrovnávací pás pod skladané krytiny, prípadne
medziľahlý nenataviteľný pás. Jednovrstvový proti zemnej vlhkosti alebo asfaltový
pás vo viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti podpovrchovej vode.

PARAMETRE

Balenie – 1x 10 m
Hrúbka – 3,5 mm
Paleta 1200*800 – 20 ks

PARAMETRE

Balenie – 1x 7,5 m
Hrúbka – 4 mm
Paleta 1200*800 – 20 ks

izoluje asfalt
plošná hmotnosť 3,5 kg/
m2 neznamená 3,5mm
l vždy je potrebné
porovnávať parametry
pásov
l
l

spodné hydroizolačné
vrstvy strechy
l hydroizolácie spodnej
stavby
l parozábrana
l na mechanické kotvenie
l

STLINE0045

STLINE0047

STline ELAST PV S42 šedý

STline G200 S40

Modifikovaný pás
Výrobok s najvýhodnejším pomerom cena a kvalita pre
vrchnú hydroizolačnú vrstvu strechy

Najlepší oxidovaný hydroizolačný pás, ktorý možno
použiť ako úspornú variantu za ST LINE ELAST G200 S40
mineral.

POPIS PRODUKTU

POPIS PRODUKTU

Povrchová úprava vrchná – bridlicový posyp prírodný/farebný + pozdĺžna PP fólia
9 (±1) cm.
Nosná vložka pásu – polyesterová vložka PV – 230 g/m2 .
Typ krycieho asfaltu – modifikované elastomery (SBS, syntetickým kaučukom),
obojstranná.
Povrchová úprava spodná – PE fólia.

Povrchová úprava vrchná – minerálny jemnozrnný posyp.
Nosná vložka pásu – sklenená tkanina G–200 g/m2.
Typ krycieho asfaltu – oxidovaný, obojstranný.
Povrchová úprava spodná – PE fólia.

POUŽITIE

Spodný asfaltový pás, alebo parozábrana v skladbách viacvrstvových vodotesných
izolácií striech. V skladbách striech so zaťažovacími vrstvami. Asfaltový pás vo
viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti tlakovej vode aj proti radónu.
Jednovrstvový proti zemnej vlhkosti.

POUŽITIE

Vrchný modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií
striech. Typ S nataviteľný plameňom horáka. Pozdĺžne spoje odporúčame spracovať s presahom pozdĺžnej spalnej PP fólie a priečne spoje aspoň 10 cm. Počas aplikácie používajte pracovné ochranné pomôcky.

PARAMETRE

Balenie – 1 x 7,5 m
Hrúbka – 4 mm
Paleta 1200*800 – 20 ks

PARAMETRE

Balenie – 1x 7,5 m
Hrúbka – 4,2 mm
Paleta 1200*800 – 20 ks

vrchné hydroizolačné
vrstvy strechy
l hydroizolácie vrchnej
stavby
l

14

Materiály pre profesionálov | www.stavmat.sk/stline

spodné hydroizolačné
vrstvy strechy
l hydroizolácie spodnej
stavby
l parozábrana
l na mechanické kotvenie
l
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Lepiace a montážne peny

Lepiace a montážne peny

STLINE0051

0STLINE0008 – 500 ml, STLINE0009 – 750 ml

STline Thermo Kleber pištoľová

STline Montážna pena

Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá pre
vysoko efektívne lepenie ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov
z polystyrénu na zvislé konštrukcie. Výborná pri tvorbe tepelného štítu (murivo –
PUR – EPS). Výsledná pena má výbornú štruktúru i pri +5 °C.

Jednozložková, polotvrdá montážna a konštrukčná
pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu.
Vykazuje vynikajúcu priľnavosť ku všetkým stavebným
materiálom.

POUŽITIE

•
•
•
•

lepenie ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu;
lepenie EPS a soklového XPS;
vysoko efektívne lepenie a montáž izolačných materiálov;
vhodné i pri vyplňovaní škár medzi tepelne izolačnými doskami z materiálov
EPS, XPS a z minerálnych vlákien (tzv. vaty).

POUŽITIE

•
•
•
•

APLIKÁCIA

Podklad ako je tehlové murivo, plynosilikáty alebo betón pred lepením penetrujte.
Rýchlosť schnutia penetračného náteru je cca 2 – 4 hod. Prašný podklad znižuje
priľnavosť lepiacej peny. Pri lepení polystyrénových dosiek naniesť lepidlo
po obvode dosky s odstupom 2 – 4 cm od hrany dosky. Obrazec doplniť minimálne
jedným pruhom v strede dosky v smere jeho väčšieho rozmeru, t. j. v mieste, kde sa
môžu pri návrhu objaviť hmoždinky v strede dosky. Odporúčaný priemer húsenice
na lepenie izolačných komponentov je cca 3 až 4 cm podľa nerovnosti podkladu.
Musí byť pokrytie dosky PUR lepidlom po jej pritlačení k podkladu aspoň z 40 %
pri lepenom systéme s doplnkovým kotvením. Dosku priložte k stene, cca po 2
minútach od aplikácie peny, dotlačte a zrovnajte pomocou dlhej laty.

l
l
l
l

rýchlo vytvrdzujúca
rozmerovo stabilná
rovnomerná štruktúra
výborná priľnavosť k
materiálom

PARAMETRE

Balenie: pištoľová a trubičková dóza 750 ml,
Farba: žltá
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: W/mK 0,035
Tepelný rozsah použitia: +5 °C až 35 °C
Tepelná odolnosť °C: –40/+90

•

PARAMETRE

Vytvrdnutie: 5 – 24 hod.
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: – 40/+90°C
Balenie: trubičková dóza: 750 ml; 500 ml
Farba: zelená

l neobsahuje freóny
l jednoduchá aplikácia
l izolačná schopnosť

STLINE0050

STLINE0007

STline Multi Kleber pištoľová

STline Nízkoexpanzná pištoľová
pena

Ideálne na lepenie expandovaného a extrudovaného polystyrénu, polyuretánu
a ľahčených murovacích materiálov – ľahčené betóny, pórobetóny (Ytong, Porfix,
Sipotex a i.), dutinové tehly, drevo a porézny kameň.

POUŽITIE

Montážna a izolačná jednozložková polyuretánová
pena, určená pre profesionálov i zdatných amatérov.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

murované jadrá bytových domov;
zvukové medzibytové priečky a i.;
stavby od záhradnej architektúry – ploty, altánky až po náročnejšie aplikácie;
lepenie ľahkých konštrukcií z dutých tehál, betónových a pórobetónových
tvaroviek;
lepenie sadrokartónových a cementovláknitých dosiek;
lepenie ľahkých izolačných materiálov na široké spektrum podkladov.

POUŽITIE

APLIKÁCIA

a) Izolačné a iné dosky – pri lepení polystyrénových dosiek naniesť penu po obvode
dosky s odstupom 2 – 4 cm od hrany dosky. Obrazec doplniť minimálne jedným
pruhom v strede dosky v smere jeho ďalšieho rozmeru. Odporučený priemer
húsenice na lepenie izolačných komponentov je 3 – 4 cm podľa nerovnosti
podkladu. Dosku priložte k stene, cca po 2 minútach od aplikácie peny dotlačte
a zrovnajte pomocou dlhej laty.
b) Murovanie priečok z dutých tehiel a pórobetónových tvárnic – vhodné na
murovanie nenosných stien a deliacich priečok. Zbavte tehly, alebo tvárnice
prachu, prípadne napenetrujte alebo matne zvlhčite podklad. Na každých 10 cm
šírky muriva by mal byť aplikovaný 3 – 4 cm široký pás PUR lepidla. Škáry medzi
tehlami je možné vyplniť uvedeným lepidlom.

l
l
l
l
l
l
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polystyrén
murivo
betón
SDK lepenie
izolácia
montáž

Montáže okenných rámov a dverných zárubní;
Izolácie potrubných systémov, zatepľovanie kúpeľňových vaní;
Utesňovanie priechodov v stenách;
Vyplňovanie dutín medzi priečkami, stropom a podlahou, inštalačných
jadrách bytových domov;
Výplne drevených obkladov stien, izolácia a zatepľovanie strešných
konštrukcií.

PARAMETRE

Balenie: pištoľová dóza 750 ml, trubičková dóza 825 ml;
Farba: žltá
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: W/mK 0,035
Aplikačná teplota °C: +5/+35
Tepelná odolnosť °C: –40/+90

Materiály pre profesionálov | www.stavmat.sk/stline

Montáže okenných rámov a obložkových dverných zárubní;
Vyplňovanie montážnych priestorov medzi panelmi;
Zvuková a tepelná izolácia medzi kabínou a obytnou časťou vozidla;
Lepenie parapetov, drevených obkladov stien, izolácie strešných konštrukcií;
Vyplňovanie priechodov el. vedení a potrubí cez steny a podlahy;
Vhodná pri vyplňovaní škár medzi tepelne izolačnými doskami z materiálov
EPS, XPS a z minerálnych vlákien (tzv. vaty).

PARAMETRE

Aplikačná teplota: +10/+35 °C (optimálna +15 až +20)
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: – 35/+85 °C
Balenie: pištoľová dóza: 750 ml
Farba: zelená

l znížená expanzia
l jednoduchá aplikácia
l izolačná schopnosť

Materiály pre profesionálov | www.stavmat.sk/stline
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Stavebná chémia

Stavebná chémia
STLINE0004

STline Čistič polyuretánovej peny

STLINE0023 ST line Tmel univerzálny silikón biely 280 ml
STLINE0021 ST line Tmel univerzálny silikón biely 310 ml
STLINE0038 ST line Tmel univerzálny silikón transparent 280 ml
STLINE0022 ST line Tmel univerzálny silikón transparent 310 ml

Zmes rozpúšťadiel a hnacieho média.
POUŽITIE

•
•
•

STline Univerzálny silikón

Odstraňovanie zvyškov nevytvrdnut. j. polyuretánovej peny;
Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištolí na polyuretánovou penu;
Multifunkčný s aplikátorom odstraňovanie zvyškov PU peny zo znečistených
materiálov.

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri
kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvale pevný,
elastický spoj.

PARAMETRE

Aplikačná teplota: +5/+35 °C
Balenie: trubičková dóza: 150 ml a 500 ml

POUŽITIE

•
•
•

Sklenárske práce, tmelenie/tesnenie špár v domácnosti;
Tmelenie lakovaných a glazovaných povrchov, skla a keramiky;
Tmelenie škár v budovách, oceľových konštrukciách v stavebníctve,
priemysle a pod.

PARAMETRE

Aplikačná teplota: +5/+40°C
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: – 50/+120°C
Balenie: kartuša 310 ml a salám 600 ml
Farba: transparentná, biela, svetle šedá – manhattan, šedá, bahama, hnedá,
čierna, farebný odtieň dostupný i v Al salámach.

l
l
l

univerzálny
vysoko účinný
na nevytvrdenú penu

l
l
l

trvalo pružný
farebne stály
interiér/exteriér

STLINE0010 ST line Tmel sanitárny silikón biely 280 ml
STLINE0017 ST line Tmel sanitárny silikón biely 310 ml
STLINE0011 ST line Tmel Sanitárny silikón šedý 280 ml
STLINE0018 ST line Tmel sanitárny silikón šedý 310 ml
STLINE0039 ST line Tmel sanitárny silikón transparent 280 ml
STLINE0019 ST line Tmel sanitárny silikón transparent 310 ml

STLINE0016 ST line Tmel akrylový biely 310 ml

STline Akrylový tmel
Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze
akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody,
vytvára trvalo pevný, plasticko – elastický spoj.

STline Sanitárny silikón

POUŽITIE

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri
kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvale pevný,
elastický spoj.

•
•
•

POUŽITIE
•
•

Tesnenie sanitárnych a kuchynských zaradení vrátane odpadov, drezov,
liatinových kúpeľňových vaní, nádrží, sanitárnej keramiky, obkladov a pod.;

•

Tmelenie škár v práčovniach, sušiarňach, laboratóriách a pod.

Aplikačná teplota: +5/+40
Tepelná odolnosť: – 20/+75 °C
Balenie: tuba 250 ml, kartuša 310 ml, saláma 600 ml, kelímok 1,5 kg
Farba: biela, šedá, hnedá, čierna, farebný odtieň dostupný vo všetkých baleniach,
ostatné farby len v kartušiach 310 ml, farebný odtieň dostupný aj v balení 600 ml

PARAMETRE

PARAMETRE

Aplikačná teplota: +5/+40 °C
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: – 30/+150 °C
Balenie: kartuša 310 ml
Farba: transparentná, biela, šedá, hnedá, čierna

l
l
l
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Pre interiéry; opravy trhlín a prasklín v omietke, stenách, dreve a betóne;
Tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverí
a stenami;
Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom
a stenou;
Podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov.

kúpeľne
kuchyne
protiplesňový
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l
l
l

pretierateľný
pružne plastický
bez zápachu
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Stavebná chémia

Stavebná chémia
STLINE0020 ST line Tmel strešný bituménový čierny 310 ml

STLINE0053 – 14 kg, STLINE0052 – 5 kg

STline Strešný tmel

STline Stierkový tmel
na sadrokartóny

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze
bitúmenu. Vytvára trvale pevný, plastický spoj.
•
•
•
•
•

Je predmixovaný produkt v konzistencii pasty, s vysokou priľnavosťou k podkladu
a vysokou plasticitou vysychajúcou na vzduchu, s nízkym obsahom hrubých častíc,
vysokou odolnosťou proti vzniku trhlín, slúžiaci pre finálne tmelenie a škárovanie
sadrokartónových dosiek, stien a stropov.

veľmi ľahká aplikácia;
výborná odolnosť pri deformácii podkladu;
trvale plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch;
vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály i v kombinácii savý – nesavý;
odolný UV žiareniu.

POUŽITIE

•
•
•

POUŽITIE

•
•
•

Lepenie živičných strešných krytín;
Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. preplátovaním;
Tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie komínov atík a
pod.

•
•

PARAMETRE

Aplikačná teplota: +5/+40°C
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: – 20/+80°C
Balenie: kartuša 310 ml, salám 550 ml
Farba: čierna

l
l
l

APLIKÁCIA

l
l
l

strechy
izolácia
odkvapy

pre interiér na vyrovnávanie nerovností na stenách;
na opravu starých a popraskaných omietok a hladkého betónu;
na úpravu hrubo zrovnaných stien stierkovými lepidlami, jadrovými
omietkami či vyhladeniu povrchu po odstránení starých tapiet;
tmelenie škár sadrokartónových dosiek na základnú vrstvu ako zakončenie
povrchu;
veľkoplošné vyrovnávanie nerovností v omietke a sadrokartónových
konštrukciách.

finálne tmelenie
dokonale hladký povrch
ihneď na použitie

Podklad je potrebné vyrovnať obvyklým spôsobom. Hladké betónové, nasiakavé
pórobetónové a sadrokartónové povrchy odporúčame ošetriť penetračným
náterom. Zmes je nutné krátko premiešať, poprípade navlhčiť vodou. Množstvo
vody je závislé na požadovanej konzistencii tmelu, ktorá je pre každú operáciu
technologického cyklu odlišná a pohybuje sa v rozmedzí 0,2 – 0,8 litra na 10 kg
tmelu. Tmel sa nanáša v tenkej vrstve 0 – 3 mm na steny a stropy pomocou stierky.
Pred aplikáciou každej ďalšej vrstvy tmelu musí byť predchádzajúca vždy úplne
suchá.
1. Prvá finálna vrstva – hust. j. ia z dôvodu prispôsobenia tvaru a hrúbky.
2. Druhá finálna vrstva – redšia konzistencia z dôvodu uhladenia a vyrovnania
vytmeleného spoja alebo omietky – zjednodušuje proces brúsenia.

PARAMETRE

Balenie: 5 a 14 kg
Farba: biela
Aplikačná teplota: nad 12°C

STLINE0015 ST line Tmel akrylový štukový 310 ml

STline Akrylový štukatérsky tmel
Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze
akrylátovej disperzie s prísadou kremičitého piesku.
Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný,
plasticko – elastický spoj so štukovou štruktúrou.

233011002 – 1 kg, 233011006 – 5 kg

STline Hĺbková penetrácia –
Akrylátový koncentrát

POUŽITIE

•
•
•
•

POUŽITIE

Pre interiér a exteriér;
Opravy trhlín a prasklín v štukovej omietke, stenách, betóne;
Tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a stenami s požiadavkou štukového
efektu;
Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom
a stenou.

PARAMETRE

Konzistencia – tixotropná pasta
Aplikačná teplota: +5/+40 °C
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: – 20/+75 °C
Balenie: kartuša 310 ml
Farba: biela

l hĺbkový impregnačný
l
l

l
l
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praskliny a škáry
štukové omietky
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l
l

a penetračný náter
znižuje a zjednocuje
rôznu nasiakavosť
podkladov
zvyšuje prídržnosť
nasledovných vrstiev
spevňuje podklad
zlepšuje vlastnosti
stavebných zmesí

Na púšťanie nerovnako alebo nadmerne nasiakavých podkladov. Zvlášť je vhodná
na napúšťanie podkladov zhotovených na sadrovej báze a na sadrokartón. Ďalej
sa používa na úpravu poréznych alebo silne nasiakavých podkladov (cementové
potery, nový betón a podobne), ich hĺbkové spevňovanie a bezprašnú úpravu.
Použitie penetrácie obmedzuje prenikanie vody do podkladu. Na napenetrovaný
podklad sa nanášajú tenkovrstvové alebo liate potery, stierky, tenkovrstvové
minerálne a akrylátové omietky, maľovka alebo sa lepia obklady a dlažba. Je vhodná
na používanie v exteriéroch, interiéroch a na potery s podlahovým vykurovaním.

RIEDENIE

– zriedená v pomere 1 : 2 – 3 (1 diel ST LINE PENETRÁCIA a 2 – 3 diely vody)
na sadrové potery, sadrokartón, stierky, prípravný náter pred stierkovaním a lepením, na nový betón
– zriedená v pomere 1 : 4 (1 diel ST LINE PENETRÁCIA a 4 diely vody) na cementový
poter, porézne alebo silne nasiakavé podklady. V prípade aplikácie na takéto
povrchy, odporúčame použiť 2 nátery. Prvý náter vykonať ST LINE PENETRÁCIA
zriedenou v pomere 1 : 4 a ďalší náter v pomere 1 : 2 – 3.

PODKLAD

musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, objemovo stály, zbavený prachu,
mastnôt, nesúdržných vrstiev a bez zvyškov starých náterov. Čerstvé podklady
musia byť dostatočne vyzreté. Nanáša sa striekaním, valcom alebo štetcom.
Pri dodržaní dávkovania neznižuje priepustnosť vodných pár penetrovaného
podkladu.
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Geotextília/Farby

Farby
STLINE0188 – 150g, STLINE0189 – 200g, STLINE0190 – 300g,
STLINE0191 – 400g, STLINE0192 – 500g

231106013 – 20 kg, 231106015 – 40 kg, 231106011 – 7,5 kg

STline Geotextília

STline Optima
biela maliarska farba

Geotextília vyrobená zo 100% polyesterového vlákna. Ihlou dierovaná kalandrovaná
netkaná geotextília vyrobená bez použitia lepidiel a chemických prísad. Pri výrobe
podrobená tepelnému spájaniu, vďaka čomu je geotextília odolná voči vysokej
teplote. Dostupná v bielej farbe. Určená na pozemné a inžinierske stavebníctvo.
Geotextília z polyestru plní separačnú, filtračnú, drenážnu a ochrannú funkciu. Je
určená do súvrstvia chodníkov, ciest, na ochranu odpadových nádrží, potrubia
alebo do plochých striech.

Interiérová disperzná biela maliarska farba
POUŽITIE

Vhodná na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch
napr. stien spální, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších
komerčných priestorov.

PARAMETRE

Materiál – 100% polyester
Váha/m2 – 150g, 200g, 300g, 400g, 500g
Farba – biela
Balík – 100m2

l
l
l
l
l
l

PODKLAD

Povrchy určené k maľbe musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty
a farbu odpudzujúcich častíc. Takto pripravené podklady odporúčame penetrovať
ST line Hĺbkovou penetráciou.

APLIKÁCIA

separačná
ochranná
filtračná
drenážna
erózna
výstužná

výborná krycia
schopnosť
l veľmi dobrá belosť
l oteruvzdornosť za sucha
l jednoduchá
tónovateľnosť
l

Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové
bubliny). Potrebné množstvo farby vypočít. j. e podľa výmery jednotlivých plôch
a údajov o priemernej výdatnosti. Riedenie vykonávajte podľa nižšie uvedenej
tabuľky a opäť dôkladne premiešajte.
Riedenie:
1. vrstva max. 50 % (t. j. 0,5 l pitnej vody na 1 kg farby)
2. vrstva max. 30 % (t. j. 0,3 l pitnej vody na 1 kg farby)
Takto pripravenú náterovú hmotu je možné ihneď nanášať plyšovým valčekom,
maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním.

PARAMETRE

Výdatnosť v jednej vrstve: 8 – 12 (m2/kg)
Farebnosť: biela
Belosť: min. 89 (% BaSO4)
Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň): 1
Balenie: 7,5 kg; 20 kg; 40 kg

231106023 – 20 kg, 231106025 – 40 kg, 231106021 – 7,5 kg

STline Popular
biela maliarska farba

231106003 – 20 kg, 231106005 – 40 kg, 231106001 – 7,5 kg

STline Excellens
biela maliarska farba

Klasický matný biely, vodou riediteľný maliarsky náter

Matný disperzný maliarský náter s extra vysokou
belosťou 92 % BaSO4

POUŽITIE

Odporúčaný na maľovanie stien a stropov realizovaných z minerálnych omietok,
napr. šatní, komôr, garáží, dielní, pivníc, skladov, chodieb a iných nenáročných
technických priestorov a priemyselných objektov.

POUŽITIE

Ideálny na dokonalé biele riešenie stien a stropov v interiéroch realizovaných
z minerálnych sadrových omietok, ako aj sadrokartónových dosiek v obytných
a tiež komerčných priestoroch, najmä reprezentatívneho charakteru. Svojím jasne
bielym tónom je vhodný aj do takých interiérov, ktoré majú zvýšené požiadavky
na osvetlenie.

PODKLAD

Povrchy určené k maľbe musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty
a farbu odpudzujúcich častíc. Takto pripravené podklady odporúčame penetrovať
ST line Hĺbkovou penetráciou.

PODKLAD

APLIKÁCIA

Povrchy určené k maľbe musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku,
mastnoty a farbu odpudzujúcich častíc. Takto pripravené podklady odporúčame
penetrovať ST line Hĺbkovou penetráciou.

APLIKÁCIA

extra vysoká belosť
matný vzhľad
veľmi dobre
paropriepusný
l dokonale oteruvzdorný
za sucha
l
l
l

Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo
farby vypočít. j. e podľa výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti.
Riedenie vykonávajte podľa nižšie uvedenej tabuľky a opäť dôkladne premiešajte.
Riedenie:
1. vrstva max. 30 % (t. j. 0,3 l pitnej vody na 1 kg farby)
2. vrstva max. 10 % (t. j. 0,1 l pitnej vody na 1 kg farby)
Takto pripravenú náterovú hmotu je možné ihneď nanášať plyšovým valčekom,
maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním (pozri odporúčané pracovné
prostriedky).

PARAMETRE

Výdatnosť v jednej vrstve: 6 – 10 (m /kg)
Farebnosť: biela
Belosť: min. 92 (% BaSO4)
Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň): 0
Balenie: 7,5 kg; 20 kg; 40 kg
2
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l jednoduchá aplikácia
l vysoká výdatnosť
l jednoduchá

tónovateľnosť

Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové
bubliny). Potrebné množstvo farby vypočít. j. e podľa výmery jednotlivých plôch
a údajov o priemernej výdatnosti. Riedenie vykonávajte podľa nižšie uvedenej
tabuľky a opäť dôkladne premiešajte.
Riedenie:
1. vrstva max. 50 % (t. j. 0,5 l pitnej vody na 1 kg farby)
2. vrstva max. 30 % (t. j. 0,3 l pitnej vody na 1 kg farby)
Takto pripravenú náterovú hmotu je možné ihneď nanášať plyšovým valčekom,
maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním (pozri odporúčané pracovné
prostriedky).

PARAMETRE

Výdatnosť v jednej vrstve: 8–12 (m2/kg)
Farebnosť: biela
Belosť: min. 88 (% BaSO4)
Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň): 2
Balenie: 7,5 kg; 20 kg; 40 kg
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sieť stavebnín
v strednej Európe

147 predajní

Slovensko | Česká Republika | Maďarsko

HRUBÁ STAVBA
TEHLY
A PÓROBETÓNOVÉ
TVÁRNICE
MALTY, OMIETKY,
LEPIDLÁ
SADROKARTÓNY
INTERIÉROVÉ DVERE
A PODLAHY

FARBY, LAKY
A STAVEBNÁ CHÉMIA
NÁRADIE
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
BETÓNOVÉ VÝROBKY
STRECHY A FÓLIE
FASÁDY
IZOLÁCIE
A KOMPLETNÁ

PONUKA
KOMPONENTOV PRE
ZATEPLENIE BUDOV
PRIVÁTNA ZNAČKA
PRODUKTOV ST LINE
ODBORNÉ
PORADENSTVO
TOVAR SKLADOM
DOPRAVA MATERIÁLU

STAVMAT STAVEBNINY – distribútor exkluzívnych produktov ST line
a stavebných materiálov od renomovaných výrobcov

