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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 
csupán az alapvető funkciókat ismertetik. Nem mértékadóak. 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 sajátosságok figyelem-
be vételével kell alkalmazni, illetve összhangba kell hozni azokkal. 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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Legyen tiszta!
Tisztaterek és tisztaszobák szerepe a gyártási folyamatban

Tisztaszobák
• autógyártás és beszállító iparágai 
• gépgyártás

A helyiségek levegőminőségét nagy 
mértékben befolyásolja a felhasznált 
építőanyagok minősége, melyekhez a 
fal-, mennyezet- és padlóbevonatok is 
tartoznak. A következőkben bemutat-
juk a bevonatrendszerek különböző 
tulajdonságait, melyek a velük szem-
ben támasztott sokféle követelmény 
kielégítéséhez szükségesek.   

Egyre több vállalat számára válik 
elengedhetetlen követelménnyé, 
hogy a gyártás tiszta körülmé-
nyek között történjen, ami bizto-
sítja az eljárások és az előállított 
termékek minőségét.  
Ez az igény a különböző iparágakban   
jelentős különbséget mutathat a 
tevékenységből adódóan. Főleg a 
következő területekre jellemző a 
tisztaterek és tisztaszobák alkalma-
zása:
Tisztaterek
• félvezetők gyártása
• fotoelektromos technológia
• mikro-elektrooptikai rendszerek
• élelmiszeripar
• gyógyszeripar
• biotechnológia
• légi- és űrjármű gyártás 

Tisztasági osztályok
A tisztasági osztályokat az érzékeny 
felületek és árucikkek védelme érde-
kében hozták létre. A tisztasági osz-
tály arra szolgál, hogy az alkotóele-
mek, segédanyagok és a végtermékek 
megkövetelt tisztaságminőségét a 
gyártási folyamat során a legnagyobb 
mértékben megőrizzék. A tisztasági 
fokot nem befolyásolhatják környe-
zeti hatások. Meg kell akadályozni, 
hogy a tisztaterületek kívülről be-
szennyeződjenek, ezért a  megjelenő 
szennyeződést el kell szigetelni és 
meg kell szüntetni. A gyártott termé-
kek tisztasági követelményeihez iga-
zodik a tisztaterület kivitelezésének 
módja, a vonatkozó intézkedések 
valamint a használat módja is.  
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5 μm és 1.000 μm között határozha-
tók meg általában a működéskritikus 
részecskenagyságok.
A VDA 19. fejezet 2. része alapján a 
tisztaterületeket 4 fokozatba sorol-
juk:
 
• 0. tisztasági fokozat (SaS0):  

nem szabályozott terület
• 1. tisztasági fokozat (SaS1):  

tiszta zóna
• 2. tisztasági fokozat (SaS2):  

tisztatér
• 3. tisztasági fokozat (SaS3):  

tisztaszoba

A jó kopásállósági tényezővel rendel-
kező (csekély részecskeképződés a 
használat során) és mechanikailag jól 
terhelhető padlók felelnek meg az 1. 
tisztasági fokozat követelményeinek. 
Ezenkívül felületüknek simának és 
könnyen tisztíthatónak kell lennie. Az 
aktuális gyártási folyamattól függően 
további tulajdonságok is fontossá 
válhatnak, például a vegyszerállóság, 
a csúszásmentesség, elektromos 
vezetőképesség vagy a repedésáthi-
dalás. Általában a 2. tisztasági foko-
zatig epoxi vagy poliuretán gyanta 

bevonatrendszereket alkalmaznak, 
ugyanúgy, mint számos más iparág-
ban.   

Tisztaterek
A DIN EN ISO 14644-1 és a VDI 2083 
1. kiadványa alapján a tisztatereket a 
következőképpen határozzák meg: 
„olyan helyiség, melyben a lebegő 
részecskék koncentrációja szabályo-
zott; úgy kialakított és használt, hogy 
a helyiségbe bekerülő, ill. ott képződő 
és felhalmozódó részecskék száma a 
lehető legkisebb legyen, és amelyben 
a tisztaságra hatással lévő paraméte-
rek, mint a levegő hőmérséklet, a 
légnedvesség és nyomás, igény sze-
rint szabályozhatók”. A tisztasági 
osztályokra vonatkozó általános ré-
szecskenagyságokkal ellentétben itt a 
megengedett méret 0,1 μm -5 μm. 
Általában szellőztető rendszereket 
építenek be a tényleges tisztaterű 
helyiséget körülvevő épületrészben 
vagy emeleten, hogy a többé-kevésbé 
szennyezett külső levegőből a legke-
vesebb kerüljön felhasználásra. Ennek 
érdekében a  többnyire vasbeton 
szerkezetű helyiségek padlóját falait 
és mennyezetét olyan bevonatokkal 

Tisztatér mennyezete FFU-val
FFU: szűrőventillátor egység

Tisztatér 

Kiszolgáló tér
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Nyomó szellőztetés

Alapanyag tárolási szint
Félvezető gyártás egyszerűsí-
tett, sematikus ábrázolása 

kell ellátni, melyek megfelelnek a 
tisztaterek kialakítási követelményei-
nek. 

Ezek az intézkedések nagy mértékben 
befolyásolják a tisztaterek szűrőberen-
dezéseinek élettartamát.

A bevezetett levegő minősége, a  
szellőztetés és a felületek kivitelezése 
valamint a személyzet mellett a tiszta-
terek tisztaságát jelentősen befolyá-
solják a helyiségben lévő szerkezeti 
elemek. Ezekhez tartoznak többek 
között a belső műtárgyak, például a 
falak, ajtók, mennyezet és padló. A 
szerkezeti elemek alkalmasságának 
fontos tényezői tisztaterek kialakításá-
nak szempontjából: 
• a levegőben lévő részecskék  

emissziója 
• kipárolgás (outgassing)
• ESD (vezetőképességi) tulajdonsá-

gai
• tisztíthatóság
• vegyszer- és fertőtlenítőszer-állóság
• sima és repedésmentes felület
• metabolizálhatóság (mikrobiológiai 

lebonthatóság) és antibakteriális 
hatékonyság 
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Szabványok és szabályozások
Az osztályba sorolás biztonságot hoz

A különböző szakágazatok követel-
ményei jelentősen eltérnek egymás-
tól. Míg a félvezetők gyártása során 
kismértékű anyag kipárolgás feltétle-
nül szükséges, addig a gyógyszer 
termékek előállításánál ugyanennek 
általában eddig nem volt szerepe. 

Ugyanúgy különbség van a részecske-
tisztasági besorolás osztályai között a 
DIN EN ISO 14644-1, az emberi és 
állati gyógyszererek gyártására vonat-
kozó érvényes GMP (Good Manufac-
turing Practice) illetve a cGMP között. 
A DIN EN ISO 14644-1 alapján a 
levegő részecsketisztasági osztályait 
1-től 9-ig sorolták be, ahol a megen-
gedett legnagyobb részecskeszám az 
1. osztályban a legalacsonyabb. A 
GMP-ben a beosztás A-tól D-ig törté-
nik, ahol az A besorolás kb. az ISO 5. 
osztályának felel meg.  

A legtöbb gyártási eljárásnál a levegő 
által hordozott részecskék okozzák a 
legnagyobb problémát. Egyre na-
gyobb szerepet játszik az AMC = 
Airborne Molecular Contamination 
(lebegő molekuláris szennyezés, ld. 
táblázat). Ez a tisztatér légkörében 
található gőzben vagy gázokban lévő 
molekuláris (vegyi, nem szemcse 
jellegű) anyagokat jelenti, melyek 
káros hatással lehetnek a termékekre, 
a gyártási folyamatra, a berendezésre 
vagy az ott dolgozókra.  
 
Az építőanyagok - a fal-, mennyezet- 
és padlóbevonatok - kipárolgásának 
jelentős mértékű negatív hatásai 
lehetnek, például: a fémes vezetők 
korródálódása, a litografikus folyama-
tok hibái, az optikák élettartamának 
lerövidülése és szervizigényük megnö-
vekedése, félvezető ostyák elektroni-
kai tulajdonságainak megváltozása a 
szennyeződés következtében.   

Levegőtisztasági osztályok vegyi anyagok
koncentrációja alapján (ACC)

ISO-
ACC-
osztály

Koncentrá-
ció 
g/m3

Koncentráció
μg/m3

Koncentráció
ng/m3

0 100 10-6  (1 000 000) 109  (1 000 000 000)

-1 10-1 10-5  (100 000) 108  (100 000 000)

-2 10-2 10-4  (10 000) 107  (10 000 000)

-3 10-3 10-3  (1 000) 106  (1 000 000)

-4 10-4 10-2  (100) 105  (100 000)

-5 10-5 10-1  (10) 104  (10 000)

-6 10-6 10-0  (1) 103  (1 000)

-7 10-7 10-1  (0,1) 102  (100)

-8 10-8 10-2  (0,01) 101  (10)

-9 10-9 10-3  (0,001) 100  (1)

-10 10-10 10-4  (0,000 1) 10-1  (0,1)

-11 10-11 10-5  (0,000 01) 10-2  (0,01)

-12 10-12 10-6  (0,000 001) 10-3  (0,001)

Forrás: DIN EN ISO 14644-8:2013-06 
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Levegő részecsketisztasági osztálybasorolásai

Szabvány  Max. megengedett részecskeszám köbméterenként a DIN EN ISO 14644-1 alapján

DIN EN ISO 
14644-1a)

EG-GMP-
irányelveka)

US Fed. Std. 
209Ea)

≥ 0,1 µm ≥ 0,2 µm ≥ 0,3 µm ≥ 0,5 µm ≥ 1,0 µm ≥ 5,0 µm

1 10 2

2 100 24 10 4

3 1 000 237 102 35 8

M 1,5 (1)a) 1 240 265 106 35

4 10 000 2 370 1 020 352 83

M 2,5 (10)b) 12 400 2 650 1 060 353

5 1 000 000 23 700 10 200 3 520 832 29

A/B 3 500

M 3,5 (100)b) 26 500 10 600 3 530

6 237 000 102 000 35 200 8 320 293

M 4,5 (1 000)b) 35 300 247

7 352 000 83 200 2 930

C 350 000 2 000

M 5,5 (10 000)b) 353 000 2 470

8 3 520 000 832 000 29 300

D 3 500 000 20 000

M 6,5 (100 000)b) 3 530 000 24 700

9 35 200 000 8 320 000 239 000

a)	 figyelembe	kell	venni	a	különböző	üzemállapotokat		 
					(alapjáratra	vonatkozóan	)

b)	 besorolás	köbméterben

Forrás: VDI 2083 1. kiadvány
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Alkalmazási területek szerint a követ-
kező követelményeknek kell a bevo-
natoknak megfelelni:
 
• jó kopásállóság (csekély részecske-

képzés)
• jó mechanikai ellenállóképesség
• jó vegyszerállóság
• csekély kipárolgás
• sima, könnyen tisztítható felület
• ellenállóképesség fertőtlenítő  

szerekkel szemben
• biosztatikus és antibakteriális
• vezetőképesség
• repedésáthidaló

Időközben a bevonatrendszerek tisz-
tatér megfelelősége vizsgálati eljárá-
sokkal is igazolhatóvá vált. Ez lénye-
gesen nagyobb biztonságot jelent 
tisztatér építésénél és üzemeltetésé-
nél.

Az eddigi szabványok és irányelvek 
nem tartalmaztak a tisztaterek épí-
tőanyagainak - ide tartoznak a fal-. 
mennyezet- és padlóbevonat rendsze-
rek is -  vizsgálatára vonatkozó felté-
teleket. Csak közvetett utalások vol-
tak a tisztaterek levegőminőségére 
illetve annak fenntartására vonatko-
zóan. A tisztaterek építői és fenntar-
tói tapasztalataik alapján alakították 
ki az ezeket a rendszereket érintő 
szabályokat. Részben saját vizsgálati 
eljárást fejlesztettek ki, például az 
m+w group a „specifications for 
semiconductor clean rooms“ (mű-
szaki előírások félvezető tisztaterek-
hez) .
A tisztaterekhez megfelelő építőanya-
gok vizsgálati módszereinek kidolgo-
zására és optimális termékek kifejlesz-
tésére  jött létre “Cleanroom Suitable 
Materials (CSM)” (tisztaterekben 
alkalmazható anyagok) Ipari Szövet-
ség a stuttgarti IPA (Fraunhofer Ter-
meléstechnológiai és Automatizálási 
Intézet) kezdeményezésére. 
A CSM Ipari Szövetség ismeretei 
alapján kerültek először rögzítésre a 
tisztaterekben alkalmazható anya-
gokra vonatkozó vizsgálati módszerek 
a VDI 2083, 17. számú irányelveiben 
(2013 június).
.  

Kiegészítő  követelmények a  
biotechnológiában

Kutató, fejlesztő és mikrobiológiai 
elemzéseket végző laboratóriumok-
ban, melyekben bakteriológia, miko-
lógia, virológia és parazitológia kere-
tein belül mikroorganizmusokat 
kezelnek, és/vagy genetikai munkát 
végeznek, mindig szem előtt kell 
tartani, hogy emberre, állatra, nö-
vényre és a környezetre veszélyes 
mikroorganizmus ne kerülhessen ki a 
laboratóriumból. 
A DIN EN 12128 alapján ezeket a 
laborokat 4 biztonsági osztályba 
sorolták S 1-től S 4-ig. Az S 1 a leg-
alacsonyabb, az S 4 pedig a legmaga-
sabb biztonsági fokozatot jelenti.  
S 3 besorolástól követelmény, hogy a 
munkaasztalok, a padló, a falak és a 
mennyezet könnyen tisztítható és 
hozzáférhető, felületük pedig vízzáró 
valamint fertőtlenítő és tisztítószerek-
kel, savakkal, lúgokkal  és más hasz-
nálatos vegyszerekkel szemben ellen-
álló legyen. 

Időközben a legtöbb bevonatrendszer 
már repedésáthidaló tulajdonságokkal 
rendelkezik, ezáltal az építményekben 
esetleg utólagosan keletkezett repe-
désekben a mikroorganizmusok nem 
tudnak megtelepedni, és így a fertőt-
lenítő mosás által hozzáférhetővé 
váltak. 
 

Szabványok és szabályozások
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Cleanroom Suitable Materials (CSM)

A	stuttgarti	Fraunhofer	Termeléstech-
nológiai	és	Automatizálási	Intézet	(IPA)	
kezdeményezésére	hozták	létre	a	
„Cleanroom	Suitable	Materials	(CSM)“	
(tisztaterekben	alkalmazható	anyagok) 
Ipari	Szövetséget.	Vizsgálati	módszere-
ket	dolgoztak	ki	arra	vonatkozóan,	
hogy	az	anyagok	alkalmazhatóak-e	
tisztaterekben.	

A	StoCretec	GmbH,	mint	a	szövetség	
tagja	aktívan	dolgozik	a	fal-,	mennye-
zet-	és	padlóbevonatok	anyagainak	
továbbfejlesztésén.	A	termékeket	az	
IPA	a	CSM	vizsgálati	feltételei	alapján	
ellenőrzi.	
  
További	információ:
www.cleanroomnet.de.
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Epoxi gyanták mennyezetre, falra padlóra 
Sima felület, kis mértékű részecske képződés 

A tisztaterek követelményeinek leg-
jobban az epoxigyanta bevonatrend-
szerek felelnek meg. Mindenek előtt 
sima felületükkel és nagyon jó vegy-
szerállóságukkal bizonyítottak.  Ezen 
kívül mechanikai terhelés, például 
gyalogos vagy jármű forgalom esetén 
kiváló a kopásállóságuk, ezáltal cse-
kély mértékű a részecskeképződés. 
Ezenfelül az összetevők célzott kivá-
lasztásával a kipárolgási tulajdonsága-
ikon is tovább javítottak a fejlesztések 
során az elmúlt években. 
Az új generációs epoxigyanta diszper-
ziók illetve emulziók alig tartalmaznak 
a vízen kívül más illékony anyagot. 
A bevonatrendszereket általában a 
következő munkafolyamatokkal ala-
kítják ki:   

• aljzat előkészítése
• alapozás
• kiegyenlítés
• fedőbevonat

1 Aljzat 
2 Alapozóréteg 
3 Kiegyenlítőréteg
4 Fedőbevonat

4

3

1

2

Aljzat előkészítése
Csiszolás
 

Aljzat előkészítése
Acélgolyós szemcseszórás

Aljzat előkészítése
Magas nyomású vízsugár
 

Lyukak és lunkerek az 
előkészített betonfelüle-
ten 

Lyukak és kavicsfészkek 
kiegyenlítése
 

1 Aljzat 
2 Alapozóréteg  
3 Simítás
4 Záróbevonat

3

4

1

2

Fal

Padló
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Vízszintes felületeken önterülő, kvarc- 
homokkal töltött epoxi gyanta fedő-
bevonatot hoznak létre 1-2 mm ré-
tegvastagságban. 

Mechanikai terhelésnek, például 
gyalogos vagy jármű forgalomnak ki 
nem tett fal- és mennyezetfelületeken 
általában elegendő egy 0,1-0,2 mm 
vastagságú epoxi gyanta záróbevona-
tot létrehozni. A repedésáthidalás 
miatt célszerű üvegfátylat beépíteni a 
bevonatrendszerbe.  

A munkálatok megkezdése előtt 
feltétlen ajánljuk, hogy alakítsanak ki 
próbafelületet, ezáltal képet kapnak 
a beton és a kivitelezés minőségéről. 
Nagy különbséget mutathat a beton 
szívóképessége, a felület szakító- 
szilárdsága, durvasága, valamint a 
pórusok és mélyedések gyakorisága.
 

Bevonatok padlón, falon 
és mennyezeten 

Bevont ostyaasztal félve-
zető gyártása során

Vízszintes, járható felületek gazdasá-
gos, kevéssé porzó alap-előkészíté-
sére az utóbbi években az acélgolyós 
szemcseszórás bizonyult a legjobb-
nak.
A nehezen hozzáférhető illetve kis 
területeken gyémánt csiszolókorong-
gal csiszolják az aljzatot. 
Nagy felületű falaknál és mennyezet-
nél általában magas nyomású (HDW) 
vízsugarat használnak főleg új épüle-
tek esetében.
 
Az alapozásnak fontos szerepe van a 
bevonatrendszerek kialakításában, 
mivel ez biztosítja a tartós tapadást az 
aljzat és a rákerülő rétegek között. 

Vasbeton szerkezetek felületén az 
aljzat előkészítése után nyitott póru-
sok és kavicsfészkek találhatók, ami-
ket a kiegyenlítés során le kell zárni, 
nehogy a fedőbevonatra átkerüljenek. 

 

Terrazzo megjelenésű 
bevonat gyógyszeripari 
vállalatnál



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

Tisztaterek padlóbevonat rendszerei   
Padlóbevonat rendszerek áttekintése  

Tisztaterek padlóbevonat rendszerei
Tisztatér padlója  
1. rendszer

Tisztatér padlója  
2. rendszer

Tisztatér padlója  
3. rendszer

Tisztatér padlója  
4. rendszer

Tisztatér padlója  
5. rendszer

Tisztatér padlója  
6. rendszer

Aljzat

Száraz	beton

Száraz	cement	esztrich

Nedves	beton

Nedves	cement	esztrich

Magnézia	esztrich

Kálcium-szulfát	esztrich

Tulajdonságok

Merev

Repedésáthidaló 0,4 mm 0,4 mm

Vulkolán	és	poliamid	
kerekekkel	terhelhető

Rendszer	rétegvastagsága 1,5-2 mm 1,5-2 mm > 2 mm > 2 mm > 1,5-2 mm > 2,5 mm

Sima,	fényes	felület

Vezetőképes

Vízpára	áteresztő

Rendszerfelépítés

Alapozás StoPox	GH	205
kvarchomokkal	
beszórva	0,3-0,8	mm

StoPox	GH	205
kvarchomokkal	
beszórva	0,3-0,8	mm

StoPox	WHG	Grund	
100	kvarchomokkal	
beszórva	0,3-0,8	mm

StoPox	WHG	Grund	
100	kvarchomokkal	
beszórva	0,3-0,8	mm

StoPox	WG	100 StoPox	GH	205
kvarchomokkal	
beszórva	0,3-0,8	mm

Javító	réteg StoPox	GH	205	
és	kvarchomok

StoPox	GH	205	
és	kvarchomok

StoPox	WHG	Grund	
100	és	kvarchomok

StoPox	WHG	Grund	
100	és	kvarchomok

StoPox	WG	100 StoPox	BB	OS

Vezető	réteg StoPox	WL	110 StoPox	WHG	Leit	110

Bevonat StoPox	BB	OS StoPox	KU	611 StoPox	WHG	Deck	110 StoPox	WHG	Deck	100 StoPox	WB	100 StoPox	BB	T	200

Fedőbevonat	 StoPox	WL	100 StoPox	WL	150

Rendszeráttekintés
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Tisztaterek padlóbevonat rendszerei
Tisztatér padlója  
1. rendszer

Tisztatér padlója  
2. rendszer

Tisztatér padlója  
3. rendszer

Tisztatér padlója  
4. rendszer

Tisztatér padlója  
5. rendszer

Tisztatér padlója  
6. rendszer

Tanúsítványok

Sugármentesíthetőség
»nagyon	jó«

Kipárolgás

Részecske	képzés

Fertőtlenítőszerekkel	
szembeni	ellenállóképesség

Gombákkal	és	baktériu-
mokkal szembeni 
ellenállóképesség

Alkalmas élelmiszerekkel 
nem	közvetlen	kapcsolatra

Engedély 
§	62	WHG
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Tisztaterek bevonatrendszerei falra és mennyezetre 
Fal és mennyezet bevonatok áttekintése

Tisztaterek bevonatrendszerei falra, mennyezetre
Tisztatér fal/meny-
nyezet 1. rendszer

Tisztatér fal/meny-
nyezet 2. rendszer

Tisztatér fal/meny-
nyezet 3. rendszer

Tisztatér fal/meny-
nyezet 4. rendszer

Tisztatér fal/meny-
nyezet 5. rendszer

Alapfelület

Száraz	beton

Nedves	beton

Vakolat	2.	habarcs	csoport

Vakolat	3.	habarcs	csoport

Gipszkarton

Tulajdonságok

Merev

Repedésáthidaló 0,4 mm 0,4 mm

Rendszer	rétegvastagsága 1,5-2 mm 1,5-2 mm 1,5-2 mm 1,5-2 mm 1,5-2 mm

Sima,	fényes	felület

Vízpára	áteresztő

Rendszerfelépítés

Alapozás Beton:	StoPox	WG	100 Beton:	StoPrim	Plex
Vakolat:	StoPrep	In

Beton:	StoPrim	Plex
Vakolat:	StoPrep	In

Beton:	StoPrim	Plex
Vakolat:	StoPrep	In

Javító	réteg StoPox	WS	50 StoLevell	In	Z StoLevell	In	Z StoLevell	In	Z Gipszkarton	lemezek:	
StoLevell	In	Fill

Javító	glettelés StoPox	WB	50 StoLevell	In	XXL StoLevell	In	Z StoLevell	In	Z

Teljes	felületű	glettelés	 StoPox	WB	50 StoLevell	In	XXL StoLevell	In	Z StoLevell	In	Z

Csiszolás

Alapozás StoPrim	Plex StoPrim	Plex

Üvegszövetháló StoTap	Pro	100	P
mit	Kleber	StoTex	Coll

StoTap	Pro	100	P
mit	Kleber	StoTex	Coll

Alapozás StoPox	WL	100 StoPox	WL	100

Záróbevonat StoPox	WL	100	2	rétegben StoPox	WL	100	2	rétegben StoPox	WL	100	2	rétegben StoPox	WL	100	2	rétegben StoPox	WL	100	2	rétegben

Rendszeráttekintés
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Tisztaterek bevonatrendszerei falra, mennyezetre
Tisztatér fal/
mennyezet 
1. rendszer

Tisztatér fal/
mennyezet 
2. rendszer

Tisztatér fal/
mennyezet 
3. rendszer

Tisztatér fal/
mennyezet 
4. rendszer

Tisztatér fal/
mennyezet 
5. rendszer

Tanúsítványok

Sugármentesíthetőség
»nagyon	jó«

Kipárolgás

Részecske	képzés

Fertőtlenítőszerekkel	
szembeni	ellenállóképesség

Gombákkal	és	baktériu-
mokkal szembeni 
ellenállóképesség

Alkalmas élelmiszerekkel 
nem	közvetlen	kapcsolatra



Tudatosan építeni

Sto Építőanyag Kft.

Székhely:

2330	Dunaharaszti,

Jedlik	Ányos	u.	17

Telefon	 +36	24	510	210

Telefax	 +36	24	490	770 

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	h.klits@sto.com
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