
Parkolóházak és 
mélygarázsok 
Padlóbevonat- és  
betonjavító rendszerek

Padlóbevonat

Betonjavítás és  
betonvédelem

Funkcionális és változatos 
padlóbevonatok és be-
tonjavító rendszerek nagy 
választéka teszi lehetővé 
az egyedi műszaki meg-
oldásokat és a nagy szín-
választék adta esztétikus 
tervezési lehetőségeket 
a parkolóházakban és a 
mélygarázsokban.  
A StoCretec rendszerek 
már sok millió négyzet-
méteres parkolófelületen 
bizonyítottak. 

Tudatosan építeni
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Referencia borítókép:
Cranachhöfe mélygarázs, Essen, DE
StoCretec szakirány: Felületvédelmi rendszerek
Fotó: Axel Hartmann

A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános példákat, és az azokra vonat-
kozó részleteket mutatják be, vázlatosak és csupán az alapvető funkciókat ismertetik. Nem mértékadóak!  
A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó vagy megbízó a mindenkori munkálatok meg-
kezdése előtt saját felelősségére ellenőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Min-
den adatot és előírást a helyi sajátosságok figyelembe 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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A tudatos építés és  
szakértelem biztosítja  
az építmény értékét
Egyedi megoldások egyedi feladatokhoz

StoCretec - szakértelem  
a parkolóházakban és mélygarázsokban
A StoCretec évtizedek óta vezető szereplő a 
parkolóházak és mélygarázsok igényeit kielégítő 
padlóbevonatok és a vasbeton épületszerkezetek 
helyreállítására, valamint védelmére kidolgozott 
rendszerek terén. A kiemelkedő minőségű  
StoCretec rendszerek már sok millió  
négyzetméteren bizonyítottak.

A parkolóházi padlóbevonatokkal szemben 
támasztott követelmények az alkalmazási területtől 
függően nagyon különbözőek. A felület elhelyezke-
désétől, állapotától és terhelésétől függően kell  
az optimális megoldást kidolgozni.

A parkolóházaknál a következő alkalmazási területeket  
különböztetjük meg: 

    1 — Alaplemez (gyakran vízzáró betonból van kialakítva)
    2 — Közbenső szint(ek) (oldalról nyitott vagy zárt)
    3 — Nyitott, fedetlen szint(ek)
    4 — Rámpák (felhajtók)
    5 — Gyalogos közlekedés
    6 — Lépcsőház
    7 — Pillérek/falak
    8 — Homlokzat

1 2 34 7 68 5

Parkolóházak és mélygarázsok
Bevezetés

Munkatársaink hozzáértő és tapasztalt tanácsadók, 
akik Magyarország egész területén szakértelmükkel 
segítik a kivitelezők munkáját.
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Padlóbevonati rendszerek 
A termékek kiváló tulajdonságai biztosítják a gyakorlati előnyöket

Parkolóházak és mélygarázsok
Padlóbevonati rendszerek

Parkolóházak és mélygarázsok:  
különösen komplex épületszerkezet-védelmi 
feladatok
Alig akad még egy olyan épületfajta, amely 
méreteiben, alakjában és terheléseiben a variációk 
olyan sokféleségét mutatná, mint a parkolóházak 
és mélygarázsok. A skála a társasházak egyszintes 
mélygarázsaitól az óriási repülőtéri parkoló- 
komplexumokig terjed. Aligha van más épület 
típus, amely ekkora költségnyomás alatt állna.  
A múltban jellemzően puszta betonszerkezeteket 
alkalmaztak. A parkolószintek alapvetően nyitottak 
maradtak. Nemegyszer még az erős forgalomnak 
kitett felületeket sem védték.

A vasbeton terhelése a parkolóházakban ugyanak-
kor különösen nagy. A járművekről víz, télen pedig 
olvasztósó is a felületekre kerül. A kipufogógázok 
miatt erősen megnő a CO2 koncentráció. A jármű-
vek rezgéseket keltenek, melyek következmé-
nyeként hajszálrepedések keletkeznek. A káros 
anyagok könnyen behatolnak a szerkezetbe, így 
lényegesen gyorsabban károsítják a betonacélt és a 
betont.

Napjainkban az új épületek tervezése során már 
számolnak ezen felületek védelmével is. A vevők 
megnyerésében pedig jelentős szerepet kap a 
színkialakítás. 

Mélygarázs 
Takarékpénztár,  
Aachen, DE
StoCretec szakirány: 
Felületvédelmi 
rendszerek
Fotó: Guido Erbring



Újszerű megoldás  
vízzáró betonból  
készült alaplemezekhez
Védelem hátoldali nedvesedés és repedések által  
okozott tartós és extrém terhelés ellen

Parkolóházak és mélygarázsok
Padlóbevonati rendszerek

StoFloor Traffic Elastic 590 EP – páraáteresztő 
és egyben repedésáthidaló
A tervezők nagy elvárásokat támasztanak a 
parkolóházakban a vízzáró betonból készült 
alaplemezekkel szemben. A tartósság biztosítása 
érdekében a bevonatrendszernek egymással 
ellentétes követelményeknek is meg kell felelnie: 
ellenállónak kell lennie a hátulról jövő nedvesség 
okozta igénybevételnek és közben repedésáthidaló 
tulajdonságokkal kell rendelkeznie.

Az optimális megoldást az újszerű, speciális 
epoxigyantából és cement tartalmú töltőanyagból 
gyártott StoPox 590 EP jelenti. 

A rendszer tulajdonságai:
•  Repedésáthidalás 0,51 mm 

(a DIN EN 1062-7 alapján A3 osztály)  
-10° C esetén

•  Jó tapadási tulajdonságok magas 
nedvességtartalmú beton aljzatokon

•  Hátoldali nedvességterhelésnél is 
alkalmazható

• Kiváló kopásállóság
•  Fedőbevonat nélkül is felhasználható,  

pl.: durop vagy gránit zúzalék szórással
• Lúgálló
• Páraáteresztő
• Tűzvédelmi osztály: Bfl-s1
•  A DIN V 18026 alapján minősített OS 8 

felületvédelmi rendszer
•  DIN V 18026 szerinti OS 8 megfelelőségi 

bizonyítvánnyal rendelkezik

Jobb oldali kép:
Cranachhöfe 
mélygarázs,  
Essen, DE
StoCretec szakirány: 
Felületvédelmi 
rendszerek
Fotó: Axel Hartmann
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Alaplemez

Követelmények • Lúgállóság
• Páraáteresztő képesség
• Nincs nagy hőmérséklet-ingadozás
• Fennáll a hátulról jövő nedvesedés veszélye

Rendszer StoFloor Traffic Elastic 590 EP

Tulajdonságok • Repedésáthidaló, színes bevonat
•  Hátoldali nedvesedésnek vizsgálattal igazoltan 

ellenálló bevonat
• Oldószermentes
• Megfelelőségi tanúsítvány
a DIN V 18026 szerint, OS 8 felületvédelmi rendszer

Alapozás StoPox GH 502 vagy StoPox GH 205
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Kopóréteg StoPox 590 EP
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Fedőbevonat StoPox DV 100

Rétegvastagság 2,5 mm (ÜZ)*

Rétegrend

Ezenkívül a StoPox 590 EP rendkívül jól tapad 
magasabb nedvességtartalmú betonalapokhoz 
valamint hatékonyan ellenáll a lúgoknak. További, 
már jól bevált StoCretec termékekkel együtt 
kiválóan alkalmazható parkolóházak vízzáró beton 
alaplemezein.

A bevonatrendszert több minősítő vizsgálatnak is 
alávetették:  
•  DIN EN 1062-7 szerinti statikus repedésáthidalás 

különböző anyagfelhasználások esetén, 
•  a RiLi-SIB eljárás 5.5.10 fejezete szerinti csúszási 

ellenállás és kopásállóság meghatározása, 
•  a DIN EN 13501-1 szerinti tűzvédelmi osztályozás.

A fenti vizsgálatok eredményei mind a megbízható 
alkalmazás alapjai parkolóházak vízzáró beton 
alaplemezein.



Megoldások alaplemezekre
Egy építmény legnagyobb ellensége  
a talajból felszivárgó nedvesség

Nem mindig szükséges a repedésáthidalás.
A parkolóházakban és mélygarázsokban nem 
minden közlekedő út és parkoló terület fekszik nagy 
fesztávolságú vagy konzolos emeleti födémen, ahol 
a terhelés vagy a hőmérsékletváltozások által 
keltett mozgások repedéseket okozhatnak. Ilyen 
terheléseknek például a mélygarázsok alaplemezei 
nincsenek kitéve. Itt más problémákat kell megol-
dani. A parkolóházban lévő a padlóbevonatok 
legfontosabb feladata az aljzat védelme. A bevo-
natnak megbízhatóan és tartósan kell megakadá-
lyoznia a víz és az esetleg benne oldott olvasztósó 
behatolását a vasbeton aljzatba.

Ugyanilyen fontos az aljzat hiányzó vagy hiányos 
vízszigetelése miatt felszivárgó nedvesség problé-
májának megbízható megoldása. Ki kell küszöbölni 
a bevonat leválásának veszélyét. A parkolóházak-
ban a StoCretec padlóbevonati rendszerei optimális 
megoldásokat kínálnak az ilyen felületekre.
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Alaplemez/Vízzáró beton

Követelmények • Nincs repedésáthidalási követelmény
• Nincs nagy hőmérsékletingadozás
• Fennáll a hátulról jövő nedvesedés veszélye

Rendszer StoFloor Industry WL 100 StoFloor Industry WL 100 StoFloor Traffic BB OS

Tulajdonságok •  Kis diffúziós ellenállású, merev és  
színes felületvédelmi rendszer

• Oldószermentes és vízzel hígítható
•  Megfelelőségi tanúsítvány DIN V 18026 

szerint, OS 8 felületvédelmi rendszer

•  Kis diffúziós ellenállású, merev és  
színes felületvédelmi rendszer

• Oldószermentes és vízzel hígítható
•  Megfelelőségi tanúsítvány DIN V 18026 

szerint, OS 8 felületvédelmi rendszer

•  Merev, színes bevonat, hátulról jövő 
nedvesedés elleni minősítéssel

• Oldószermentes
•  Megfelelőségi tanúsítvány DIN V 18026 

szerint, OS 8 felületvédelmi rendszer

Alapozás StoPox WL 100 (fényes felületekhez) vagy 
StoPox WL 200 (matt felületekhez)  
+ víz max. 20%

StoPox WG 100 Alapozó: StoPox GH 502 vagy  
StoPox GH 530 vagy StoPox GH 205
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Kiegyenlítő glettelés – StoPox WG 100 StoQuarz-cal  
0,1-0,5 mm (1:0,8)
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

–

Fedőbevonat StoPox WL 100 (fényes felületekhez) vagy 
StoPox WL 200 (matt felületekhez)  
+ víz max. 10 %

StoPox WL 100 (két rétegben) + víz 10 % StoPox BB OS
vagy StoPox DV 100

Rétegvastagság < 1 mm kb. 1,5 mm – 2,5 mm (ÜZ)* kb. 1,5 mm – 2,5 mm (ÜZ)*

Rétegrend

*  Megjegyzés a táblázatban használt rövidítésekhez:  
(ÜZ) – megfelelőségi tanúsítvány szerinti
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Megoldások közbenső  
szintekre
Repedések biztonságos áthidalása

Repedésáthidalási követelmény esetén
Repedésáthidaló, gépjármű-közlekedésre alkalmas 
felületvédő bevonatok készítése mindenütt 
szükséges, ahol fennáll a repedésképződés 
veszélye. Ezenkívül akkor is szükséges, ha  
a meglévő repedések a hőmérséklet- és  
a terhelésingadozás hatására határozott 
repedéstágulást mutatnak.  
Ez különösen a közbenső szinteken gyakori.

Közbenső szint

Követelmények  ∙ Oldalról zárt vagy nyitott garázs
 ∙ Van repedésáthidalási követelmény
 ∙ Hőmérsékletingadozás

Rendszer StoFloor Traffic Elastic EZ 500 StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop

Tulajdonságok  ∙ Fokozott mértékű repedésáthidalás
 ∙ Rugalmas, egyrétegű bevonat az OS 11b szerint, fokozott 
mértékű repedésáthidalással, a DIN V 18026 szerinti meg-
felelőségi tanúsítvánnyal

 ∙ Fokozott mértékű repedésáthidalás
 ∙ Rugalmas, egyrétegű bevonat az OS 11b szerint, fokozott 
mértékű repedésáthidalással, a DIN V 18026 szerinti  
megfelelőségi tanúsítvánnyal

Alapozás StoPox GH 500 
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

StoPox GH 530
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Úszó- és kopóréteg StoPur EZ 500 (töltött) 
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

StoPox TEP MultiTop (töltött) 
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Fedőbevonat StoPox DV 502 StoPox DV 100

Rétegvastagság > 4 mm > 4 mm

Rétegrend

Bal és jobb oldali képek:
Cranachhöfe mélygarázsai, Essen, DE
StoCretec szakirány: Felületvédelmi rendszerek
Fotó: Axel Hartmann



A termékek műszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét műszaki adatok és előírások betartása kötelező. 9

Gazdaságos megoldások
A közbenső szinteken a merev OS 8-as rendszerrel 
készített felületvédelem is rendelkezik előnyökkel.
Ez főleg a teherforgalom hatására fellépő nagy toló- 
és nyíróterhelésnek kitett területeken mutatkozik 
meg, például a kanyarokban vagy a rámpák
fel- és lehajtóinál. Repedésszanálási eljárással együtte-
sen alkalmazva könnyen kivitelezhető, gazdaságos
és tartós felületvédelmi rendszert alakíthatunk ki.

Közbenső szint

Követelmények  ∙ Oldalról zárt vagy nyitott garázs
 ∙ Nagy nyíró és koptató terhelés
 ∙ Kiegészítő repedésszanálás

Rendszer StoFloor Industry BB OS

Tulajdonságok  ∙ Nagy mechanikai ellenállóképesség
 ∙ Egyszerű kivitelezés
 ∙ Nagy színválaszték
 ∙ Megfelelőségi tanúsítvány DIN V 18026 szerint,  
OS 8 felületvédelmi rendszer

Alapozás Opcionálisan a betonaljzat szívóképességétől  
függően StoPox GH 530-cal

Kiegyenlítő  
glettelés

StoPox GH 530 (1:0,7) 0,1-0,5 mm-es kvarchomokkal  
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Fedőbevonat StoPox BB OS (beltér),
StoPox DV 100 (kültér)

Rétegvastagság kb. 1,5 mm ill. 2,5 mm (ÜZ)*

Rétegrend

*  Megjegyzés a táblázatban használt rövidítésekhez:  
(ÜZ) – megfelelőségi tanúsítvány szerinti



Rámpák

Követelmények  ∙ Nagy nyíró- és koptató terhelés
 ∙ Fokozott csúszásgátlási követelmény
 ∙ Szívósan kemény, ellenálló felület
 ∙ Fennáll a hátulról jövő nedvesedés veszélye

Rendszer StoFloor Traffic DV 100 StoFloor Traffic 590 EP

Tulajdonságok  ∙ Erős tapadás
 ∙ Jó mechanikai ellenállóképesség

 ∙ Csúszásmentes bevonat
 ∙ Nagy rétegvastagságok
 ∙ Jó tapadás mattnedves, cement alapú aljzatokon,  
kiegészítő alapozás nélkül

Alapozás StoPox GH 502 vagy StoPox GH 530 
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Erősen nedvszívó aljzatoknál szükség szerint: StoPox GH 205 
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Bevonat StoPox GH 502 vagy StoPox GH 530 
Beszórás 0,6-1,2 mm-es StoQuarz-cal

StoPox 590 EP
Beszórás 0,5-1,0 mm-es gránitzúzalékkal

Fedőbevonat StoPox DV 100 StoPox CS 100 (beltér)

Rétegvastagság > 2,5 mm > 3,0 mm

Rétegrend

Parkolóházak és mélygarázsok
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Megoldások rámpákra és 
behajtási övezetekre
Biztonság felfelé és lefelé

Parkolóház, 
Kirchheimbolanden, 
DE
StoCretec szakirány: 
Felületvédelmi 
rendszerek
Fotó: StoCretec
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Behajtási övezetek/rámpák/alaplemezek

Követelmények  ∙ Nincs repedésáthidalási követelmény
 ∙ Nagy nyíró és koptató terhelés
 ∙ Kiegészítő repedésszanálás

Rendszer StoFloor Traffic RZ 500

Tulajdonságok  ∙ Nagy mechanikai ellenállóképesség
 ∙ Gyors kivitelezés
 ∙ 0°C-tól alkalmazható
 ∙ Megfelelőségi tanúsítvány DIN V 18026 szerint,  
OS 8 felületvédelmi rendszer

Alapozás StoPma GH 500
Beszórás 0,5-1,2 mm-es StoQuarz-cal

Kopóréteg StoPma RZ 500 (1:1,5) StoQuarz AS 300-al 
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Fedőbevonat StoPma DV 500

Rétegvastagság 2,5 mm (ÜZ)

Rétegrend
Bal oldali kép:
Parkolóház Teuchelweiher, Winterthur, CH
StoCretec szakirány: Felületvédelmi rendszerek
Fotó: Fotowerder

Jobb oldali kép:
Mélygarázs Takarékpénztár, Aachen, DE
StoCretec szakirány: Felületvédelmi rendszerek
Fotó: Guido Erbring
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Nyitott, fedetlen szint

Követelmények  ∙ Repedésáthidalási követelmény
 ∙ Nagy hőmérsékletingadozás/fagy lehetséges
 ∙ Magas csúszásmentességi követelmények

Rendszer StoFloor Traffic Elastic EZ 500 StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop

Tulajdonságok  ∙ Fokozott mértékű repedésáthidalás
 ∙ Rugalmas, kétrétegű bevonat az OS 11a szerint, fokozott  
mértékű repedésáthidalással, DIN V 18026 szerinti  
megfelelőségi tanúsítvánnyal

 ∙ Fokozott mértékű repedésáthidalás
 ∙ Rugalmas kétrétegű bevonat az OS 11a szerint, fokozott  
mértékű repedésáthidalással, DIN V 18026 szerinti  
megfelelőségi tanúsítvánnyal

Alapozás StoPox GH 500, vagy StoPox GH 530  
a földdel érintkező területeken, 
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-ca

StoPox GH 530
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

Úszóréteg StoPur EZ 500 StoPox TEP MultiTop

Kopóréteg StoPur EZ 502 (töltött)
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

StoPox TEP MultiTop (töltött) 
Beszórás 0,6-1,2 mm-es StoQuarz-cal

Fedőbevonat StoPox DV 502 fényes
alternatív: StoPur DV 505, sárgulásmentes, matt fedőbevonat

StoPox DV 100 fényes
alternatív: StoPur DV 508, sárgulásmentes, fényes fedőbevonat

Rétegvastagság > 4,5 mm > 4,5 mm

Rétegrend

Megoldások nyitott,  
fedetlen szintekre
Szél-, időjárás- és gumiabroncsállóság

A szabadban...
A közbenső szinteken, csakúgy, mint a nyitott, 
fedetlen szinteken is fennáll a repedésképződés 
veszélye, illetve számolni kell a meglévő repedések 
hőmérséklet- és terhelésingadozás hatására 
kialakult repedéstágulataival is. Ezért ezeken  
a szinteken is szükség van repedésáthidaló, 
járműterhelésnek ellenálló felületvédelmi 
bevonatokra.

Bal oldali kép:
Pályaudvarnál lévő parkolóház, Bad Soden am Taunus, DE
StoCretec szakirány: Felületvédelmi rendszerek
Fotó: StoCretec

Jobb oldali kép:
Parkolóház Teuchelweiher, Winterthur, CH
StoCretec szakirány: Felületvédelmi rendszerek
Fotó: Fotówerder
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Gyalogos közlekedés felületei

Követelmények  ∙ Nincs repedésáthidalási követelmény
 ∙ Nincs nagy hőmérséklet-ingadozás
 ∙ Mérsékelt mechanikai terhelés

Rendszer StoFloor Traffic BB OS StoFloor Industry WL 100

Tulajdonságok  ∙ Merev bevonat  ∙ Kis diffúziós ellenállású, merev, színes bevonat
 ∙ Oldószermentes, vízzel hígítható

Alapozás StoPox GH 502, vagy StoPox GH 530  
Beszórás 0,3-0,8 mm-es StoQuarz-cal

StoPox WL 100 (fényes felületekhez) vagy  
StoPox WL 200 (matt felületekhez)
+ víz max. 20%

Fedőbevonat StoPox BB OS vagy StoPox DV 100 StoPox WL 100 (fényes felületekhez) vagy  
StoPox WL 200 (matt felületekhez)
+ víz max. 10%

Rétegvastagság kb. 1 mm < 1 mm

Rétegrend

Megoldások gyalogos  
közlekedésre
Ellenállnak a nagy gyalogosforgalmi terhelésnek

Gyalogjárdák, lépcsők és kiszolgáló helyiségek
A parkolóházban nem csak az útfelületek 
igényelnek különleges védelmet. A gyalogos-
forgalmi felületeknek is bírniuk kell a nagy 
forgalmat. A víz és az olvasztósó ide is bejut, és  
a CO2 tartalom ezen a területen is a beton gyorsabb 
károsodását okozza. További feladat  
a gyalogosokat vezető sávok színes kiemelése.  
A StoCretec parkolóházi padlóbevonat rendszerei 
erre a célra számos strapabíró, mégis optimális 
költségű, ugyanakkor sokféle kialakítási lehetőséget 
nyújtó megoldást kínálnak.

Mindemellett a bemutatott rendszerek 
természetesen ellenállnak a parkolóházakban 
szokás szerint előforduló összes tisztítószernek és 
vegyszernek, így például az olvasztósónak, a 
fékfolyadékoknak, a motor- és kenőolajoknak.



Vegyszerállóság

Vegyszer StoPox DV 100 Vegyszer StoPox DV 100 Vegyszer StoPox DV 100

Benzin (Normál/ Super) + Fűtőolaj + Növényi olajok +

Fékfolyadék + Hidraulikaolaj (+) Fenol (2 %-ig) +

Butanol + Kálilúg (50 %-ig) + Foszforsav (20 %-ig) (+)

Kalcium-hidroxid, koncentrátum  
Oldat

+ Magnézium-klorid (35%-ig) + Propanol (+)

Motorolaj + Salétromsav (10 %-ig) (+)

Krómsav 20 %-ig (+) Nátrium-klorid-oldat,  
minden koncentráció

+ Sósav (20 %-ig) (+)

Dízel + Kénsav (40 %-ig) (+)

Vas-klorid-oldat + Nátrium-szulfát,  
minden koncentrátum

+ Nátriumkarbonát, telített +

Ecetsav 5%-ig + Terpentin +

Etanol (+) Nátronlúg (legfeljebb 10%) + Víz +

Repülőgépüzemanyag + Nátronlúg (legfeljebb 50%) (+) Xylol (+)

Gyümölcslé + Organikus felületaktív anyagok + Citromsav (legfeljebb 10%) +

Hajtóműolaj + Oxálsav (legfeljebb 10%) +

Glikol (+) Petróleum +

Vegyszerállóság 
Parkolóházak és mélygarázsok

14

Benzintől a citromsavig
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Parkolóházak és mélygarázsok
Padlóbevonati rendszerek • Felületvédelmi rendszerek

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.5

OS 8.5 Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben 

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozás StoPox WG 100*
+ 10% víz

1,5 0,3

Kiegyenlítő glettelés StoPox WG 100
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:0,8)

0,8

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

1. Fedőbevonat StoPox WL 100
+ 10% víz

0,4

2. Fedőbevonat StoPox WL 100
+ 10% víz

0,4

Minősített felületvédelmi 
rendszerek

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.5

OS 8.5 Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozás StoPox WG 100*
+ 10% víz

2,5 0,3

Kiegyenlítő glettelés StoPox WG 100
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:0,8)

1,2

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

1. Fedőbevonat StoPox WL 100
+ 10% víz

0,4

2. Fedőbevonat StoPox WL 100
+ 10% víz

0,4

* talajjal érintkező épületrészekre A rétegvastagság és az anyagszükséglet a vizsgáló intézet által megadott értékek szerint.
Beszórás kvarchomokkal, lásd a kivitelezési utasítást.
A helyszíni, környezeti és feldolgozási körülményektől függően – az előírt rétegvastagság betartása 
érdekében – nagyobb fajlagos anyagfelhasználás is szükséges lehet.

Minősített: OS 8.5
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StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.6

OS 8.6 Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozó glettelés StoPox GH 502*  
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:1)

2,5 0,8

Beszórás StoQuarz 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox BB OS kb. 0,6-0,8

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.8

OS 8.8 Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozás StoPox GH 502* 1,5 0,3

Kiegyenlítő glettelés StoPox GH 502 
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:1)

0,4

Beszórás StoQuarz 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 100 kb. 0,6-0,8

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.8

OS 8.8 Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozás StoPox GH 502* 2,5 0,3

Kiegyenlítő glettelés StoPox GH 502 
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:1)

0,6

Beszórás StoQuarz 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 100 kb. 0,6-0,8

* talajjal érintkező épületrészekre A rétegvastagság és az anyagszükséglet a vizsgáló intézet által megadott értékek szerint.
Beszórás kvarchomokkal, lásd a kivitelezési utasítást.
A helyszíni, környezeti és feldolgozási körülményektől függően  
– az előírt rétegvastagság betartása érdekében –  
nagyobb fajlagos anyagfelhasználás is szükséges lehet.

Minősített: OS 8.6 – OS 8.8-ig

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.6

OS 8.6 Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozó glettelés StoPox GH 502* 
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:1)

1,5 0,4

Beszórás StoQuarz 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox BB OS kb. 0,6-0,8
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StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.10

OS 8.10
1,5 mm rétegrend

Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozó glettelés* StoPox GH 530
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:0,5)

1,5 0,6

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox BB OS kb. 0,6-0,8

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.10

OS 8.10
2,5 mm rétegrend

Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozó glettelés* StoPox GH 530 
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:0,7)

2,5 1,2

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox BB OS kb. 0,6-0,8

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.12

OS 8.12
1,5 mm rétegrend

Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozó glettelés* StoPox GH 530 
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:0,5)

1,5 0,6

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 100 kb. 0,6-0,7

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.12

OS 8.12
2,5 mm rétegrend

Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozó glettelés* StoPox GH 530 
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:0,7)

2,5 1,2

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 100 kb. 0,6-0,7

*   A tárgyi és a peremfeltételektől függően (pl.: hőmérséklet, nedvszívó képesség és az aljzat érdessége) az előírt  
rétegvastagság betartása érdekében nagyobb fajlagos anyagfelhasználás is szükséges lehet. Ezért pl. egy  
tesztfelületen meg kell állapítani, hogy a helyszín adottságai lehetővé teszik-e egyetlen alapozó glettelés  
alkalmazását vagy kiegészítő alapozást kell végezni.

A rétegvastagság és az anyagszükséglet a vizsgáló intézet által megadott értékek szerint.

Minősített: OS 8.10 – OS 8.12-ig
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StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.15

OS 8.15 Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozás StoPox GH 502 2,5 0,3

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm 1,0

Kopóréteg StoPox 590 EP 2,5

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 100 kb. 0,6-0,8

Minősített: OS 8.15 – OS 8.17-ig

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.16

OS 8.16 Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozás StoPma GH 500 2,5 0,3

Beszórás StoQuarz-cal 0,6-1,2 mm 1,5

Töltött
kopóréteg

StoPma RZ 500
+ StoQuarz AS 300 (1:1,5)

kb. 0,6-0,9

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPma DV 500 0,4-0,6

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.17

OS 8.17 Termék Száraz rétegvastagság dmin  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyagszükséglet  
kg/m²-ben

Alapozó glettelés* StoPox GH 500  
+ StoQuarz 0,1-0,5 mm (1:1)

2,5 0,8

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 502 kb. 0,6-0,8

* talajjal érintkező épületrészekre A rétegvastagság és az anyagszükséglet a vizsgáló intézet által megadott értékek szerint.
Beszórás kvarchomokkal, lásd a kivitelezési utasítást.
A helyszíni, környezeti és feldolgozási körülményektől függően – az előírt rétegvastagság betartása 
érdekében – nagyobb fajlagos anyagfelhasználás is szükséges lehet.

Mélygarázs Ulm, DE
StoCretec szakirány: 
Felületvédelmi rendszerek
Fotó: Muhsau Kindl  
Ingenieurgesellschaft mbH
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StoCretec felületvédelmi rendszer OS 10 

OS 10 Termék Száraz  
rétegvastagság dmin  
mm-ben

Érdességi 
mélység mm-ben

Adalék rétegvastagság 
dz mm-ben

Körülbelüli kötőanyag- 
szükséglet dz -vel  
együtt kg/m²-ben

Alapozás StoPox BV 100 kb. 0,7
(beszórással együtt)

kb. 0,3

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm kb. 0,8

Tapadó alapozó StoPur VS 70 kb. 0,12

Szigetelés StoPur BA 2000 2,0 0,5 0,85 kb. 2,8

Kopóréteg StoPox TEP MultiTop kb. 1,5

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm kb. 4

Fedőbevonat
(opcionális)

StoPox DV 100 kb. 0,6

Minősített: OS 10
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Minősített: OS 11a.5 és OS 11b.5

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 11a.5 

OS 11 a rétegrend 
Kétrétegű

Termék Száraz  
rétegvastagság dmin   
mm-ben

Érdességi 
mélység  
mm-ben

Adalék  
rétegvastagság dz 
mm-ben

Körülbelüli kötőanyag- 
szükséglet dz -vel együtt  
kg/m²-ben

Alapozás StoPox GH 530 kb. 0,4

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm kb. 0,5

(hwO) úszóréteg  
nincs beszórás

StoPox TEP MultiTop 1,5 0,5
1,0

0,6
1,0

kb. 2,3
kb. 2,8

(hwO) kopóréteg StoPox TEP MultiTop 
(1:0,2) arányban  
0,1-0,5 mm-es  
StoQuarz-cal

3,0
(beszórással együtt)

kb. 0,2 kb. 0,3 kb. 1,9

Beszórás StoQuarz-cal 0,6-1,2 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 100
vagy 
StoPur DV 508

kb. 0,8-1,0

kb. 0,8-1,0

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 11b.5 

OS 11 b rétegrend 
Egyrétegű

Termék Száraz  
rétegvastagság dmin   
mm-ben

Érdességi 
mélység  
mm-ben

Adalék  
rétegvastagság dz  
mm-ben

Körülbelüli kötőanyag- 
szükséglet dz -vel együtt  
kg/m²-ben

Alapozás StoPox GH 530 kb. 0,3

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm kb. 0,5

(hwO) úszóréteg  StoPox TEP MultiTop
(1:0,4) arányban
StoQuarz-cal  
0,1-0,5 mm

4,0
(beszórással együtt)

0,5
1,0

0,75
1,2

kb. 2,5
kb. 2,8

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 100 kb. 0,6-0,8

A rétegvastagság és az anyagszükséglet a vizsgáló intézet által megadott értékek szerint.  
Beszórás kvarchomokkal, lásd a kivitelezési utasítást.
A helyszíni, környezeti és feldolgozási körülményektől függően – az előírt rétegvastagság  
betartása érdekében – nagyobb fajlagos anyagfelhasználás is szükséges lehet



StoCretec felületvédelmi rendszer OS 11b.20 

OS 11 b rétegrend 
Egyrétegű

Termék Száraz  
rétegvastagság dmin   
mm-ben

Érdességi 
mélység  
mm-ben

Adalék  
rétegvastagság dz 
mm-ben

Körülbelüli kötőanyag- 
szükséglet dz -vel együtt  
kg/m²-ben

Alapozás StoPox GH 500 kb. 0,3

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm kb. 0,5

(hwO) úszóréteg  StoPur EZ 500
(1:0,4) arányban  
0,1-0,5 mm-es  
StoQuarz-cal

4,0
(beszórással együtt)

0,5
1,0

0,75
1,2

kb. 2,3
kb. 2,6

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 502 kb. 0,6-0,8
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Minősített: OS 11a.20 és OS 11b.20

StoCretec felületvédelmi rendszer OS 11a.20 

OS 11 a rétegrend 
Kétrétegű

Termék Száraz  
rétegvastagság dmin   
mm-ben

Érdességi 
mélység  
mm-ben

Adalék  
rétegvastagság dz 
mm-ben

Körülbelüli kötőanyag- 
szükséglet dz -vel együtt  
kg/m²-ben

Alapozás StoPox GH 531 kb. 0,3

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm kb. 0,5

(hwO) úszóréteg  
nincs beszórás

StoPur EZ 500 1,5 0,5
1,0

0,6
1,0

kb. 2,1
kb. 2,6

(hwO) kopóréteg StoPur EZ 502
(1:0,2) arányban  
0,1-0,5 mm-es  
StoQuarz-cal

3,0
(beszórással együtt)

0,2 0,3 kb. 1,9

Beszórás StoQuarz-cal 0,3-0,8 mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox DV 502 vagy
StoPur DV 505

kb. 0,6-0,8
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Parkolóházak és mélygarázsok
Betonjavítás Betonvédelem

Betonjavítás és  
betonvédelem
Sokféle feladat a parkolóházakban

Bal oldali kép:
Parkolóház Takarékpénz-
tár Biberach, DE
StoCretec szakirány: 
Felületvédelmi rendszerek
Fotó: StoCretec

Jobb oldali kép:
Mélygarázs Platz d’Agen, 
Dinslaken, DE
StoCretec szakirány: 
Felületvédelmi rendszerek
Fotó: Guido Erbring

Az időjárási viszonyok, szennyező anyagok és 
mechanikai terhelések hatalmas károkat okozhat-
nak a vasbetonból készült épületekben. A javítások-
nak meg kell felelnie a parkolóházépítés összetett 
követelményeinek. Intelligens rendszerekre és 
megoldásokra van szükség az épületek működésé-
nek és megjelenésének helyreállításához és a 
minőség tartós biztosításához. Ezeket magas 
költséghatékonyság és a lehető legnagyobb 
biztonság jellemzi, és megfelelnek az alkalmazandó 
előírások műszaki követelményeinek.

A parkolókhoz szánt StoCretec betonjavító 
termékeket és -rendszereket az EN 1504 szerint 
CE-jelöléssel látják el. A tartószerkezethez alkalma-
zott rendszerek általános épületfelügyeleti  
engedéllyel (német abZ) rendelkeznek.
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Javítórendszerek – M3 lőtthabarcsok

Alkalmazási terület  ∙ Betonhelyreállítás szárazszórási eljárással
 ∙ Beton tartószerkezetek szerkezeti megerősítése
 ∙ A beton takarás növelése még a CFK lamellák alatt is
 ∙ A tűzállóság növelése
 ∙ Javítóhabarcs a katódos korrózióvédelem  
javítási elvéhez igazodva

 ∙ A vasbeton passzivitásának újraelőállítása

 ∙ Betonhelyreállítás nedvesszórási eljárással
 ∙ Beton tartószerkezetek szerkezeti megerősítése
 ∙ A beton takarás növelése még a CFK lamellák alatt is
 ∙ A tűzállóság növelése
 ∙ Javítóhabarcs a katódos korrózióvédelem  
javítási elvéhez igazodva

 ∙ A vasbeton passzivitásának újraelőállítása
 ∙ Alkalmazható LAU-létesítmények és benzinkutak  
betonhelyreállításához

Rendszer StoConcrete Repair Prime TS 100 StoConcrete Repair Prime TS 203

Tulajdonságok  ∙ Nagy rétegvastagság egy munkafázisban
 ∙ Alkalmazható dinamikus terhelések esetén is
 ∙ A munkamenetek rugalmasan megszakíthatók és  
nagy szállítási távolságok lehetségesek

 ∙ Magas tűzállóság – nem éghető
 ∙ Tartósan vezetőképes (KKS)
 ∙ A rendszer részeként korrózióvédelem lehetséges
 ∙ A rendszer részeként finom javítóhabarcs lehetséges

 ∙ Alkalmazható dinamikus terhelések esetén is
 ∙ Magas tűzállóság - nem éghető
 ∙ Tartósan vezetőképes (KKS)
 ∙ A rendszer részeként ásványi korrózióvédelem lehetséges
 ∙ A rendszer részeként finom javítóhabarcs lehetséges
 ∙ Alacsony végső betonkúszási tényező

Korrózióvédelem StoCrete TK StoCrete TK

Helyreállító habarcs StoCrete TS 100 StoCrete TS 203

Finom javítóhabarcs StoCrete TF 200 vagy StoCrete TF 204 StoCrete TF 200 vagy StoCrete TF 204

Rendszerfelépítés

Parkolóházak és mélygarázsok
Betonjavítás Betonvédelem

Betonjavító rendszerek M3 
igénybevételi osztályhoz
A rendszer elemei és teljesítményjellemzői 

Jobb oldali kép:
Mélygarázs, 
Bevásárlóközpont 
Illuster, Uster, CH 
StoCretec szakirány: 
Felületvédelmi 
rendszerek
Fotó: Fotówerder

A StoCretec üzletág teljes körű megoldási koncep-
ciót kínál a betonból készült épületszerkezetek 
karbantartásához statikailag együtt dolgozó 
betonjavító rendszerekkel, függetlenül az alkalma-
zási terület elhelyezkedésétől és a helyszíni viszo-
nyoktól, akár parkolóházak akár más típusú 
építmények esetén.

A betonjavító rendszerek tökéletesen illeszkednek 
egymáshoz. A rendszerek teljes mértékben meg-
felelnek az EN 1504-3 szabvány legmagasabb szintű 
R4 osztályának. A szigorú belső és a külső minősé-
gellenőrzés biztosítja a folyamatosan magas 
minőségű terméket.

24 A termékek műszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét műszaki adatok és előírások betartása kötelező.



Javítórendszerek – M3 lőtthabarcsok

Alkalmazási terület  ∙ Betonhelyreállítás, a habarcs kézi eljárással feldolgozható
 ∙ Lokális, felületi hiányok, sarkok és élek újraprofilozásához
 ∙ A beton takarás növelése még a CFK lamellák alatt is
 ∙ A tűzállóság növelése
 ∙ Javítóhabarcs a katódos korrózióvédelem javítási elvéhez igazodva
 ∙ A vasbeton passzivitásának újraelőállítása
 ∙ Alkalmazható LAU-létesítmények és  
benzinkutak betonhelyreállításához

 ∙ Betonhelyreállítás habarcsozással
 ∙ Betonhelyreállítás betonozási eljárással
 ∙ Lokálisan és teljes felületen is alkalmazható
 ∙ A beton lefedettség növelése még a CFK lamellák alatt is
 ∙ Tűzállősági besorolás: nem éghető
 ∙ Javítóhabarcs a katódos korrózióvédelem javítási elvéhez 
igazodva

 ∙ A vasbeton passzivitásának újraelőállítása

Rendszer StoConcrete Repair Prime TG 203 StoConcrete Screed Classic TG

Tulajdonságok  ∙ A friss habarcs nagyon jól bedolgozható, profilozható
 ∙ Jó feldolgozhatóság fej felett is
 ∙ Alkalmazható dinamikus terhelések esetén is
 ∙ Magas nyomószilárdság
 ∙ Magas tűzállóság
 ∙ A rendszerben elérhető finom javítóhabarcs
 ∙ A rendszerben elérhető ásványi korrózióvédelem

 ∙ A rendszerben elérhető ásványi korrózióvédelem
 ∙ Tartósan vezetőképes (KKS)
 ∙ Kétkomponensű rendszer
 ∙ Statikailag együtt dolgozó

Korrózióvédelem StoCrete TK –

Tapadóhíd StoCrete TH 200 StoCrete TH 110

Javítóhabarcs StoCrete TG 203 –

Esztrich habarcs – StoCrete TG 114 oder StoCrete TG 118

Finom javítóhabarcs StoCrete TF 200 vagy StoCrete TF 204 –

Rendszerfelépítés

A termékek műszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét műszaki adatok és előírások betartása kötelező. 25



Parkolóházak és mélygarázsok
Betonjavítás Betonvédelem

Parkolóházak szénszálas  
lamellákkal történő  
megerősítése

A szénszálas anyagok már régen, számos területen 
bebizonyították, hogy könnyű és megbízható 
építőanyagok. Különleges előnyük, hogy hőre csak 
minimálisan tágulnak, és nagy mértékben ellenáll-
nak a korróziónak.

A Sto S&P FRP rendszerei optimálisan használják fel 
ezeket a tulajdonságokat, ezáltal lehetővé teszik, 
hogy gazdaságos, minőségi megoldások szülesse-
nek beton vagy vasbeton szerkezetek utólagos 
megerősítése során, az építészet számos területén.

Betonszerkezet megerősítő rendszerek  
ragasztott CFK-lamellákkal

Alkalmazási terület  ∙ Beton tartószerkezetek megerősítése  
ragasztott CFK-lamellákkal

 ∙ Teherbírás növelése vagy helyreállítása
 ∙ A tartószerkezet megerősítése egy utóbb megváltoztatott 
statikus rendszernél

 ∙ Használható horonyban vagy laposan ragasztva

Rendszer StoConcrete Carbon Plate

Tulajdonságok  ∙ Gazdaságos, hatékony, optikailag nem feltűnő szerkezeti 
megerősítés

 ∙ Az építési hatóságok által engedélyezett rendszer
 ∙ Az építészeti kialakításokba történő jelentős beavatkozás 
nélkül, minimális geometriai változással

 ∙ Tartós kivitel anyagfáradás nélkül
 ∙ Alacsony önsúly és könnyen beépíthető

Tapadóhíd StoPox KSH thix

Javítóhabarcs StoPox Mörtel standfest

Tisztítószer StoCryl VV

Kleber StoPox SK 41

Megerősítő elem Sto S&P CFK-lamellák

Rétegrend

26 A termékek műszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét műszaki adatok és előírások betartása kötelező.

A Sto S&P FRP rendszerek rendkívül rugalmasak, 
könnyen, gyorsan felhasználhatók és egyszerűen 
szállíthatók. Növelik a teherhordó szerkezet 
teherbíró képességét, miközben a szerkezet mérete 
és súlya csak csekély mértékben változik.  
A megerősítő intézkedések észrevétlenek, szinte 
láthatatlanok. A különböző szakági csövezések és 
vezetékezések a helyreállítási munka során legtöbb 
esetben a helyükön maradnak, nem szükséges 
mozgatni azokat.



StoConcrete Protect Tunnel Prime

Alkalmazási terület  ∙ Betonszerkezetek védelme és vizuális tervezése  
függőleges és ferde felületeken

 ∙ Antigraffiti rendszer
 ∙ Felület kiegyenlítése, valamint üregek és pórusok lezárása

Rendszer StoConcrete Protect Tunnel Prime

Tulajdonságok  ∙ Csekély szennyeződési hajlam
 ∙ Nagyon jó tisztíthatóság tisztítószerek hozzáadása nélkül is
 ∙ Nagy mechanikai ellenállóképesség
 ∙ Optimalizált fényvisszaverési együttható és fényességi érték
 ∙ Jól ellenállnak a lúgoknak, szénhidrogéneknek  
és üzemanyagoknak

Finom habarcs StoCrete TF 204

Bevonat StoPox TU 100, optional StoPur WV 60

Rétegrend

Tiszta felületek minősített
antigraffiti rendszerrel
Megoldások alagutakban és parkolóházakban is

A StoConcrete Protect Tunnel Prime rendszer 
(StoPox TU 100 és StoPur WV 60) szerepel  
a Német Szövetségi Közlekedési Intézet minősített  
antigraffiti rendszereinek (AGS) listáján.  
Nem csak magas- és mélyépítésnél használható, 
(pl.: hidakhoz és alagutakhoz,) hanem graffiti 
védelemként használják parkolóházakban, lakó- és  
közigazgatási épületekben is.

Mélygarázs Piactér Waiblingen, DE
StoCretec szakirány: Felületvédelmi rendszerek
Fotó: Isabel Munk

A termékek műszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét műszaki adatok és előírások betartása kötelező. 27



Parkolóházak és mélygarázsok
Betonjavítás Betonvédelem

Térburkolattal ellátott  
parkolók védelme
StoCrete FB alapokhoz, oszlopokhoz és falakhoz

StoCrete FB - bevizsgált felületvédelmi  
rendszer és ásványi szigetelőhabarcs  
építmények szigeteléséhez
Térburkolattal ellátott parkolófelületek esetén nincs 
olyan közvetlenül járművel igénybe vett vasbeton 
szerkezeti elem, amely védelmet igényel. Gyakran 
feledésbe merül, hogy az olyan épületelemek, mint 
a sávalapok vagy a tömbalapok, valamint az 
oszlopok és a falak alapjai is nagymértékben ki 
vannak téve a víz és a vízben oldott olvasztósók 
káros hatásainak, így ezeket is megfelelő védelem-
mel kell ellátni. Itt az OS 5b-rendszerek bizonyítot-
tak a legjobban, amelyek megfelelnek a DIN 18533 
szabvány szerinti szigetelési követelményeknek.

Kiváló megoldás a polimerrel javított, cement alapú 
StoCrete FB bevonat. A StoCrete FB egyaránt 
használható szigetelésként a szerkezeti elemek 
védelmére a térburkolat alatt, valamint felületvédel-
mi rendszerként a felcsapódó olvasztósóknak kitett 
felületeken. A kétkomponensű bevonat megakadá-
lyozza a víz és az olvasztósók behatolását  
a betonba, és ehhez kapcsolódóan  
az épületelem károsodását.

Megjegyzés: 
Ez a rész egy általános, nem kötelező érvényű 
tervezési javaslat, amely csak a kivitelezést mutatja 
be sematikusan. A felhasználás módját és 
leírásának teljességét a megbízó/tervező/
felhasználó az adott építési munka során köteles 
saját felelősségére ellenőrizni. A kapcsolódó szaká-
gi munkákat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden 
előírást és feltételezést a helyi feltételekhez kell 
igazítani.

StoCrete FB felületvédelmi rendszer

Alkalmazási terület  ∙ Az OS 5b felületvédelmi rendszer a DAfStb irányelv szerint –  
a betonelemek védelmére és javítására. Megfelel az EN 1504-2  
szabvány szerinti teljesítményjellemzőknek

 ∙ Ásványi szigetelőhabarcs építmények szigeteléséhez a Német közigazgatási 
rendelet műszaki meghatározásai szerint (VV TB), 2018. június, szám C 3.26

Termék StoCrete FB

Tulajdonságok  ∙ Megakadályozza a víz és a vízben oldódó káros anyagok behatolását
 ∙ Jó szigetelőképesség, még víznyomásnak kitett felület esetén is
 ∙ Repedésáthidaló
 ∙ Magas széndioxid-záró képesség
 ∙ Jó páraáteresztő képesség
 ∙ Nagyfokú ellenállóság a klorid behatolásával szemben

Szigetelőhabarcs StoCrete FB

Rétegfelépítés

5

4

3

2

1

1 — Aljzatbeton
2 —  Ásványi szigetelőhabarcs DIN 

18533 szerint: StoCrete FB
3 — Mechanikai védelem
4 — Burkolat
5 — Színes záróbevonat

28 A termékek műszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét műszaki adatok és előírások betartása kötelező.





Parkolóházak és mélygarázsok
StoDesign

30

A StoDesignnal szín- és anyagkoncepciók tervezhe-
tők homlokzatok és belső terek számára – egyes 
épületektől egész városképtervekig. Az adott 
építészeti irány alapos elemzése, az épület használa-
ta és funkciója ugyanolyan fontos tervezési szem-
pont, mint a városi környezet és a tájegységek 
jellegzetességei. A Sto fejleszti és teszteli a műszaki 
és a tervezési változatokat, mellyel a színárnyalatok, 
a felületi megjelenés és az anyagok is 
megtervezhetőek.

A StoDesignnal elkészíthető színtervek – a kellemes 
légkör biztosítása mellett – garantálják az egyértel-
mű tájékozódást akár a többszintes parkolóházakban 
is. A padlófelületek és a térben álló egyéb épületele-
mek, úgy mint a pillérek, az átjárók nyílásai és  
az ajtók, mind jól definiálhatók különböző színek 
alkalmazásával. Ez biztosítja a gépjárművezetők és  
a gyalogosok biztonságát – mely döntő fontosságú  
a tervezési koncepció során.

Bal oldali kép:
Mélygarázs Aachen,
Terv: StoDesign
Vakolat: OX.11  

Jobb oldali kép:
Mélygarázs Aachen,
A szín- és anyagkon-
cepció megvalósítása  
a StoDesign segítségé-
vel a StoCretec 
bevonatokkal
Fotó: Guido Erbring 

 
Jobb oldali képek:
Parkoló teteje 
Lohgerbe Bad 
Säckingen, 
színtanulmányok a 
StoDesign-tól különféle 
változatokban
Vakolat: StoDesign

A funkcionalitás és design 
találkozása 
A parkolóhelyek színtervezése 
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Sto Építőanyag Kft.

Központi iroda és raktár: 

2330 Dunaharaszti, 

Jedlik Ányos u. 17.

Telefon: +36 24 510 210

Fax: +36 24 510 216

E-mail: info.hu@sto.com

Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:

H-Cs.: 7:30-16:00

P: 7:30-13:00

Online árlista: 

www.stocretec.hu

Pécsi kereskedelmi központ

7629 Pécs,

Névtelen u. 1.

Telefon +36 72 525 315

Telefax +36 72 525 314

E-mail: pecs.hu@sto.com

Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:

H-Cs.: 7:30-16:00

P: 7:30-13:00

Online árlista: 

www.stocretec.hu

Sto  Tudatosan építeni.


