
Padlóbevonatok
parkolóházakhoz
és mélygarázsokhoz

| Padlóbevonatok | Parkolóház |

StoCretec   Tudatosan építeni.



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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Parkolóházak és mélygarázsok: 
különösen komplex építmény-
védelmi feladatok
Alig akad még egy olyan épületfajta, 
amely méreteiben, alakjában és ter-
heléseiben a variációk olyan sokfé-
leségét mutatná, mint a parkolóhá-
zak és mélygarázsok. A skála a tár-
sasházak egyszintes mélygarázsai-
tól az óriási repülőtéri parkoló-
komplexumokig terjed. Aligha van 
más épületfajta, amely ekkora költ-
ségnyomás alatt állna. A múltban 
mindenekelőtt a puszta betonszer-
kezetet alkalmazták, a parkoló szin-
tek alapvetően nyitottak maradtak, 
nemegyszer még az erős forgalom-
nak kitett felületeket sem védték. 
 
A vasbeton terhelése a parkolóhá-
zakban ugyanakkor különösen 
nagy. A járművekről víz, télen pedig 
olvasztósó is a felületekre kerül. A 
kipufogógázok miatt erősen megnő 
a CO2 koncentráció. A járművek 
rezgéseket keltenek, melyek követ-
kezményeként hajszálrepedések 
keletkeznek. A káros anyagok 
könnyen behatolnak a szerkezetbe, 
így lényegesen gyorsabban károsít-
ják a betonacélt és a betont. 
 
Ma többnyire már az új épületek ter-
vezése során megtervezik az épít-
mény védelmét. A színkialakítás is 
jelentős szerepet játszik a vevők 
megnyerésében. 

Padlóbevonati rendszerek
parkolóházakhoz és mélygarázsokhoz 
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StoCretec – szakértelem a parko-
lóházakban és mélygarázsokban
A StoCretec évtizedek óta a 
parkolóházak és mélygarázsok kö-
vetelményeit kielégítő padlóbevo-
natok, valamint a vasbeton épület-
szerkezetek helyreállítására és vé-
delmére kidolgozott rendszerek ve-
zető ajánlattevője. A StoCretec 
rendszerek már sok millió négy-
zetméteren bizonyították képessé-
geiket. 
   
A StoCretec számos munkatársból 
álló, különösen hozzáértő és ta-
pasztalt tanácsadó csapattal áll 
rendelkezésre Európa egész 
területén. 
 
A parkolóházi padlóbevonatokkal 
szemben támasztott követelmé-
nyek az alkalmazási területtől füg-
gően nagyon különbözőek. A felü-
let elhelyezkedésétől, állapotától és 
terhelésétől függően kell az opti-
mális megoldást kidolgozni. A 
StoCretec műszaki tanácsadói az 
adottságok és követelmények 
elemzése után megfelelő rétegren-
deket állítanak össze. 

A parkolóházaknál a következő alkalmazási 
területeket különböztetjük meg:

 Alaplemez
 (gyakran vízzáró betonból) 

 (Közbenső szint(ek) 
 (oldalt nyitott vagy zárt)

 Nyitott, fedetlen szint(ek)

 Rámpák (felhajtók) 

 Gyalogos közlekedés

1

2

3

4

5

Szakértelem biztosítja az építmény értékét 
Egyedi megoldások 
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Alaplemez
Követelmények •	 Lúgállóság

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

Tulajdonságok •	 Repedésáthidaló,	színes,	hátoldali	nedvese-
désnek	vizsgálattal	igazoltan	ellenálló	
bevonat

•	 Oldószermentes
•	 Megfelelőségi	tanúsítvány		a	DIN	V	18026		

szerint,	OS	8	felületvédelmi	rendszer

Alapozás StoPox	GH	502,
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

StoPox 590 EP – páraáteresztő és 
egyben repedés-áthidaló.
A tervezők nagy elvárásokat támasz-
tanak a parkolóházakban a vízzáró 
betonból készült alaplemezekkel 
szemben. A tartósság biztosítása 
érdekében a bevonatrendszernek 
ellentétes követelményeknek is meg 
kell felelnie: ellenállónak kell lennie 
a hátulról jövő nedvesség okozta 
igénybevételnek és közben repedés- 
áthidaló tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie. 

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

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

A termékek műszaki adatlapjaiban és hatósági engedélyeiben foglalt műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani! 

A rendszer tulajdonságai:
•	 Repedés-áthidalás	0,45	mm	(a	DIN	
EN	1062-7	alapján	A2	osztály)		-10°C	
esetén

•	 Jó	tapadási	tulajdonságok	magas		
nedvesség	tartalmú	beton	aljzatokon

•	 Hátoldali	nedvességterhelésnél	is	
alkalmazható	

•	 Kiváló	kopásállóság
•	 Fedőbevonat	nélkül	is	felhasználható,	
pl.	durop	vagy	gránit	zúzalék	szórás-
sal

•	 Lúgálló
•	 Páraáteresztő
•	 Tűzveszélyességi	besorolás:	Bfl-s1
•	 A	DIN	V	18026	alapján	minősített	OS	
8	felületvédelmi	rendszer

•	 DIN	V	18026	szerinti	OS	8	
megfelelőségi	bizonyítvánnyal	rendel-
kezik	

Ezenkívül a StoPox 590 EP rendkívül 
jól köt magasabb nedvességtartalmú 
beton alapokhoz valamint hatéko-
nyan ellenáll a lúgoknak. További, 
már jól bevált StoCretec termékekkel 
együtt kiválóan alkalmazható parko-
lóházak vízzáró beton alaplemezein. 

A bevonatrendszert minősítő vizsgálatok-
nak vetették alá. A DIN EN 1062-7 sze-
rinti statikus repedésáthidalás különböző 
felvitt mennyiségek esetén, a RiLi-SIB eljá- 
rás 5.5.10 fejezete szerinti csúszási ellen-
állás és kopásállóság meghatározása, a 
DIN EN 13501-1 szerinti tűzveszélyességi 
besorolás - a fenti vizsgálatok eredményei 
mind a megbízható alkalmazás alapjai 
parkolóházak vízzáró beton alaplemezein.

Megjegyzés a táblázatokban használt rövidítésekhez: (ÜZ) – megfelelőségi tanúsítvány szerinti 
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Nem mindig szükséges a repe-
dés-áthidalás
A parkolóházakban és mélygarázs-
okban nem minden útfelület és 
parkolóhely fekszik nagy fesztávol-
ságú vagy konzolos emeleti födémen, 
ahol a terhelés vagy a hőmérséklet-
változások által okozott mozgások 
repedéseket okozhatnak. Ilyen ter-
heléseknek például a mélygarázsok 
alaplemezei nincsenek kitéve. Itt 
más problémákat kell megoldani. A 
legfontosabb feladat az aljzat vé-
delme. A bevonatnak megbízhatóan 
és tartósan kell megakadályoznia a 
víz és az esetleg benne oldott 
olvasztósó behatolását a vasbeton 
aljzatba. 

Megoldások alaplemezekre
Egy építmény legnagyobb ellensége a talajból felszálló nedvesség

Ugyanilyen fontos az aljzat hiányzó 
vagy hiányos vízszigetelése miatt 
felszívódó nedvesség problémájá-
nak megbízható megoldása. Ki kell 
küszöbölni a bevonat leválásának 
veszélyét. A StoCretec parkolóház 
padlóbevonati rendszerei optimális 
megoldásokat kínálnak az ilyen fe-
lületekre. 

A termékek műszaki adatlapjaiban és hatósági engedélyeiben foglalt műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani! 

Alaplemez | Vízzáró beton 
Követelmények •	Nincs	repedésáthidalási	követelmény	

•	Nincs	nagy	hőmérséklet-ingadozás	
•	Fennáll	a	hátulról	jövő	nedvesedés	veszélye	

Tulajdonságok •	Kis	diffúziós	ellenállású,	merev,	színes	
			bevonat		
•	Oldószermentes,	vízzel	hígítható

•	Kis	diffúziós	ellenállású,	merev,	színes	
			felületvédelmi	rendszer	
•	Oldószermentes,	vízzel	hígítható	
•	Megfelelőségi	tanúsítvány	a	DIN	V	
			18026	szerint,	OS	8	felületvédelmi	rendszer	

•	Merev,	színes	bevonat,		hátulról	jövő	
			nedvesedés	elleni	minősítéssel	
•	Oldószermentes	
•	Megfelelőségi	tanúsítvány		a	DIN	V	18026		
		szerint,	OS	8	felületvédelmi	rendszer	

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

StoPox	WG	100 	Alapozó	glett,	ill.	alapozó:	
StoPox	GH	502,	StoPox	GH	530
beszórás	0,3-0,8	mm-es	StoQuarz-cal

Önterülő glettelés StoPox	WG	100		0,1-0,5	mm-es	kvarchomokkal		
(1:0,8)	arányban	töltve	
beszórás	0,3-0,8	mm-es	StoQuarz-cal

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

StoPox	WL	100	(kétszer)
+	10	%	víz

StoPox	BB	OS,	StoPox	DV	100	vagy
StoPox	DV	101

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

Rétegrend

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

Repedésáthidalás szükséges 
Repedésáthidaló, gépjármű-közleke-
désre alkalmas felületvédő bevonatok 
készítése mindenütt szükséges, ahol 
fennáll a repedésképződés veszélye, 
vagy a meglévő repedések a hő-
mérséklet- és a terhelésingadozás 
hatására határozott repedéstágulást 
mutatnak. Ez különösen a közbenső 
szinteken gyakori. 

Közbenső szint
Követelmények •		Oldalról	zárt	vagy	nyitott	garázs	

•		Van	repedés-áthidalási	követelmény	
•		Hőmérsékletingadozás	

Tulajdonságok •		Fokozott	mértékű	repedés-áthidalás	
•		Rugalmas,	egyrétegű	bevonat	az	OS	11b	szerint,	fokozott		mértékű
				repedés-áthidalással	
				A	DIN	V	18026	szerinti	megfelelőségi	tanúsítvány

•	 Fokozott	mértékű	repedésáthidalás	
•		Rugalmas	egyrétegű	bevonat	az	OS	11b	alapján,	fokozott	mértékű	

repedés-áthidalási	tulajdonsággal	
A	DIN	V	18026	szerinti	megfelelőségi	tanúsítvány

Alapozás StoPox	GH	502,	StoPox	GH	530	talajjal		érintkező	területeken	
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	505	(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	100 StoPox	DV	100

Rétegvastagság >	4	mm >	4	mm

Rétegrend

A termékek műszaki adatlapjaiban és hatósági engedélyeiben foglalt műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani! 
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Gazdaságos megoldás
A közbenső szinteken a merev OS 
8-as rendszerrel készített felületvéde-
lem is rendelkezik előnyök kel. Ez 
főleg a teherforgalom hatására fel-
lépő nagy toló- és nyíróterhelés nek 
kitett területeken mutatkozik meg, 
például a kanyarokban vagy a rámpák 
fel- és lehajtóinál. Repedésszanálási 
eljárás sal együttesen alkalmazva  
könnyen kivitelezhető, gazdaságos  
és tartós felületvédelmi rendszert 
alakíthatunk ki. 

Közbenső szint
Követelmények •	 Oldalról	zárt	vagy	nyitott	garázs	

•	 Nagy	nyíró	és	koptató	terhelés
•	 Kiegészítő	repedés-áthidalási	eljárás

Tulajdonságok •	 Nagy	mechanikai	terhelhetőség
•	 Egyszerű	kivitelezés
•	 Nagy	színválaszték
•	 Megfelelőségi	tanúsítvány	a	DIN	V	18026	szerint,		

OS	8	felületvédelmi	rendszer

Alapozás StoPox	GH	530-cal,	ha	a	betonaljzat	szívóképessége	miatt	szükséges

Önterülő 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	vagy	StoPox	DV	101	(beltér),	StoPox	DV	100	(kültér)

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

Rétegrend

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



Megoldások rámpákra és behajtási övezetekre
Biztonság hegy- és lejtmenetben

Felhajtók
Követelmények •		Nagy	nyíró	és	koptató	terhelés	

•		Fokozott		csúszásgátlási	követelmény	
•		Szívósan	kemény,	ellenálló	felület	
•		Fennáll	a	hátulról	jövő		nedvesedés	veszélye

Tulajdonságok •		Erős	tapadás	
•		Jó	mechanikai	ellenállóképesség

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

Alapozás StoPox	GH	502,	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,	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	DV	101	(beltérben)

StoPox	EP	Dicksiegel	vastagbevonat

Rétegvastagság >	2,5	mm >	3,0	mm

Rétegrend
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Behajtási övezetek | rámpák | alaplemezek
Követelmények •	 Nincs	repedésáthidalási	követelmény	

•	 Nagy	nyíró	és	koptató	terhelés
•	 Kiegészítő	repedésszanálás

Tulajdonságok •	 Jó	mechanikai	ellenállóképesség
•	 Gyors	kivitelezés
•	 0°C-tól	alkalmazható
•	 Megfelelőségi	tanúsítvány	a	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-zal,
beszórás	0,3-0,8	mm-es	StoQuarz-cal

Fedőbevonat StoPma	DV	500

Rétegvastagság 2,5	mm	(ÜZ)

Rétegrend

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



Megoldások nyitott, fedetlen szintekre
Időjárás- és gumiabroncs-állóság

A szabadban...
Mint a közbenső szinteken, a nyitott, 
fedetlen szinteken is fennáll a 
repedésképződés veszélye, vagy 
a meglévő repedések a hőmérsék-
let- és terhelésingadozás hatására 
határozott repedéstágulást mutatnak. 
Ezért ezeken a szinteken is szükség 
van repedésáthidaló, járműterhelés-
nek ellenálló felületvédő bevonatokra. 
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Nyitott, fedetlen szint
Követelmények •		Repedésáthidalási	követelmény

•		Nagy	hőmérsékletingadozás	/	fagy	lehetséges
•		Magas	csúszásmentességi	követelmény

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

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

Alapozás StoPox	GH	502,	StoPox	GH	530	földdel	érintkező	területeken,		
beszórás	0,3-0,8	mm-es	StoQuarz-cal

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

Úszó réteg StoPur	EZ	505 StoPox	TEP	MultiTop

Kopóréteg StoPur	EZ	501	(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	100	fényes StoPox	DV	100	fényes
vagy:	StoPur	DV	508,	sárgulásmentes,	fényes	
fedőbevonat

Rétegvastagság >	4,5	mm >	4,5	mm

Rétegrend



Megoldások gyalogos közlekedésre
Állják a nagy gyalogosforgalmi terhelést
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Gyalogjárdák, lépcsők és kiszolgá-
ló helyiségek
A parkolóházban nem csak az útfe-
lületek igényelnek különleges védel-
met, a járófelületeknek bírniuk 
kell a nagy gyalogosforgalmat is. A 
víz és az olvasztósó ide is bejut, és 
a CO2 tartalom ezen e területen  is 
a beton gyorsabb károsodását 
okozza. További feladat a gyalogoso-
kat vezető sávok színes kiemelése.
 A StoCretec parkolóházi padlóbe-
vonati rendszerei erre a célra számos 
strapabíró, mégis a lehető legkisebb 
költségű, ugyanakkor sokféle kiala-
kítási lehetőséget nyújtó megoldást 
kínálnak.

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

Gyalogos közlekedés felületei 
Követelmények •	Nincs	repedés-áthidalási	követelmény	

•	Nincs	nagy	hőmérséklet-ingadozás	
•	Csekély	mechanikai	terhelés	

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

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

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

Fedőbevonat StoPox	BB	OS	vagy
StoPox	DV	100

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

Rétegvastagság kb.	1	mm <	1	mm

Rétegrend

A termékek műszaki adatlapjaiban és hatósági engedélyeiben foglalt műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani! 
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Vegyszerállóság

Vegyszerállóság
Vegyszer StoPox DV 100

StoPox DV 500
Vegyszer StoPox DV 100

StoPox DV 500
Vegyszer StoPox DV 100

StoPox DV 500

Benzin	(normal/	szuper) + Fűtőolaj + Fenol	2	%-ig +

Fékfolyadék + Hidraulikaolaj {+} Foszforsav	20	%-ig (+)

Butanol + Kálilúg	50	%-ig + Propanol	 (+)

Kalciumhidroxid,	koncent.	oldat + Magnéziumklorid	35	%-ig + Salétromsav	10	%-ig (+)

Citromsav	20	%-ig (+) Motorolaj + Sósav	20	%-ig (+)

Dieselolaj + Nátriumklorid	oldat,	minden + Kénsav	40	%-ig (+)

Vasklorid	oldat + Nátriumszulfát,	minden	koncent. + Szóda,	telített +

Ecetsav	5	%-ig + Nátronlúg	10	%-ig + Terpentin +

Etanol (+) Nátronlúg	50	%-ig (+) Víz +

Kerozin + Szerves	tenzidek + Xilol (+)

Gyümölcslé + Oxálsav	10	%-ig + Citromsav	10	%-ig +

Hajtóműolaj + Petróleum +

Glikol (+) Növényi	olajok +

A termékek műszaki adatlapjaiban és hatósági engedélyeiben foglalt műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani! 
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StoCretec  felületvédelmi rendszerek 
Minősített rendszerek: OS 8.5 és OS 8.6

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

StoCretec OS 8.5 felületvédelmi rendszer
OS 8.5 Termék Száraz rétegvastagság dmin 

mm 
Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

Alapozás StoPox	WG	100*		
+	10%	víz

1,5 0,3

Önterülő	glett StoPox	WG	100		
+	0,1-0,5	mm	(1:0,8)	kvarchomok

0,8

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben	

1.	Fedőbevonat StoPox	WL	100
+	10	%	víz

0,4

2.	Fedőbevonat Sto	Pox	WL	100
+	10	%	víz

0,4

StoCretec OS 8.5 felületvédelmi rendszer
OS 8.5
ÜZ	Reg.-Nr.:	09/6302/
OS-8.5/371

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

Alapozás StoPox	WG	100		
+	10%	víz

2,5 0,3

Önterülő	glett StoPox	WG	100		
+	0,1-0,5	mm	(1:0,8)	kvarchomok

1,2

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben	

1.Fedőbevonat StoPox	WL	100
+	10	%	víz

0,4

2.Fedőbevonat StoPox	WL	100
+	10	%	víz

0,4

StoCretec OS 8.6 felületvédelmi rendszer
OS 8.6 Termék Száraz rétegvastagság dmin

mm 
Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

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

1,5 0,4

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben	

Fedőbevonat StoPox	BB	OS kb.	0,6-0,8
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StoCretec OS 8.6 felületvédelmi rendszer 
OS 8.6
ÜZ	Reg.-Nr.:	09/6005/
OS-8.6/328

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

Alapozó	glettelés StoPox	GH	502*	 2,5 0,8

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	BB	OS kb.	0,6-0,8

StoCretec OS 8.8 felületvédelmi rendszer
OS 8.8 Termék Száraz rétegvastagság dmin 

in mm 
Kötőanyag szükséglet kb.
in kg/m²

Alapozás StoPox	GH	502*	 1,5 0,3

Önterülő	glett StoPox	GH	502	
+	0,1-0,5	mm	(1:1)	kvarchomok

0,4

Beszórás Kvarchomok	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.	
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 rendszerek 
Minősített rendszerek: OS 8.6-tól OS 8.8-ig
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StoCretec OS 8.8 felületvédelmi rendszer
OS 8.8
ÜZ	Reg.-Nr.:	09/6005/
OS-8.6/329

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

Alapozás StoPox	GH	502* 2,5 0,3

Önterülő	glett StoPox	GH	502	
+	0,1-0,5	mm	(1:1)	kvarchomok

0,6

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	100 kb.	0,6-0,8

StoCretec OS 8.9 felületvédelmi rendszer 
OS 8.9 Termék Száraz rétegvastagság dmin 

mm 
Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

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

1,5 0,6

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	101 kb.	0,6-0,8

StoCretec OS 8.9 felületvédelmi rendszer 
OS 8.9
ÜZ	Reg.-Nr.:	09/6005/
OS-8.9/330

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

Alapozó	glettelés StoPox	GH	502*	 2,5 0,8

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	101 kb.	0,6-0,8

*		talajjal		érintkező	épületrészekre	 A	rétegvastagság	és	az	anyagszükséglet	a	vizsgáló	intézet	által	megadott	értékek.	
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 rendszerek 
Minősített rendszerek: OS 8.8-tól OS 8.9-ig
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StoCretec  felületvédelmi rendszerek
Minősített rendszerek: OS 8.10-től OS 8.11-ig 

StoCretec OS 8.10 felületvédelmi rendszer
OS 8.10
1,5	mm-es	rétegrend	

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

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

1,5 0,6

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	BB	OS kb.	0,6-0,8

StoCretec OS 8.10 felületvédelmi rendszer
OS 8.10
2,5	mm-es	rétegrend
ÜZ	Reg.-Nr.:	11/6795-1/
OS-8.10/411

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

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

2,5 1,2

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	BB	OS kb.	0,6-0,8

StoCretec OS 8.11 felületvédelmi rendszer 
OS 8.11
1,5	mm-es	rétegrend	

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

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

1,5 kb.	0,6

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	101 kb.	0,6-0,8

*	 A	helyszíni,	a	környezeti	és	feldolgozási	körülményektől	függően	-	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	
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StoCretec OS 8.11 felületvédelmi rendszer 
OS 8.11
2,5	mm-es	rétegrend

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

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

2,5 1,2

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	101 kb.	0,6-0,7

StoCretec OS 8.12 felületvédelmi rendszer
OS 8.12
1,5	mm-es	rétegrend

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

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

1,5 0,6

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	100 kb.	0,6-0,7

StoCretec OS 8.12 felületvédelmi rendszer
OS 8.12
2,5	mm-es	rétegrend

ÜZ	Reg.-Nr.:	11/6795-3/
OS-8.12/413

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

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

2,5 1,2

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	100 kb.	0,6-0,7

*	 A	helyszíni,	a	környezeti	és	feldolgozási	körülményektől	függően	(pl.	hőmérséklet,	nedvszívó	képesség	
és	az	aljzat	érdessége)	-	az	előírt	rétegvastagság	betartása	érdekében	-	nagyobb	fajlagos	anyag-fel-
használás	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	

StoCretec  felületvédelmi rendszerek
Minősített rendszerek: OS 8.11-től OS 8.12-ig 
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StoCretec felületvédelmi rendszer OS 8.15
OS 8.15
ÜZ	Reg.-Nr.:	331116/807

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

Alapozás StoPox	GH	502 2,5 0,3

Beszórás kvarchomok	0,3-0,8	mm 1,0

Kopóréteg StoPox	590	EP	 2,5

Beszórás kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	100 0,6-0,8

StoCretec felületvédelmi rendszer  OS 8.16
OS 8.16
ÜZ	Reg.-Nr.:	16/9812a-537

Termék Száraz rétegvastagság dmin 
mm 

Kötőanyag szükséglet kb.
kg/m²

Alapozás StoPma	GH	500 2,5 0,3

Beszórás kvarchomok	0,6-1,2	mm 1,5

Töltött
kopóréteg

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

0,6-0,9

Beszórás kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPma	DV	500 0,4-0,6

StoCretec  felületvédelmi rendszerek
Minősített rendszerek: OS 8.15-től OS 8.16-ig

A termékek műszaki adatlapjaiban és hatósági engedélyeiben foglalt műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani!  
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StoCretec OS 10 felületvédelmi rendszer
OS 10
ABP-Nr.:	P	2502/10-365

Termék dmin száraz  
rétegvastagság  
mm 

érdességi  
mélység 
mm

dz adalék-
rétegvastagság  
mm

Kb. -i kötőanyag 
szükséglet dz-vel 
együtt kg/m² 

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

kb.	0,3

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	m kb.	0,8

Tapadó	alapozá 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 Kvarchomok	0,3-0,8	m kb.	4

Fedőbevonat
(választható)

StoPox	DV	100 kb.	0,6

StoCretec  felületvédelmi rendszerek
Minősített rendszer: OS 10 
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StoCretec OS 11a.3 felületvédelmi rendszer
OS 11 a rétegrend  
kétrétegű 
ÜZ	Reg.-Nr.:	14/5914-5-508

Termék dmin száraz  
rétegvastagság  
mm 

érdességi  
mélység 
mm

dz adalék-
rétegvastagság  
mm

Kb. -i kötőanyag 
szükséglet dz-vel 
együtt kg/m²

Alapozás StoPox	GH	502*
StoPox	GH	530*

kb.	0,3

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm kb.	0,5

(hwO)	úszóréteg	
nincs	beszórás	

StoPur	EZ	505 1,5 0,5
1,0

0,6
1,0

kb.	2,5
kb.	3,0

(hwO)
kopóréteg	(1:0,2)	arányban	
0,1-0,5	mm-es	kvarchomokkal

StoPur	EZ	501 3,0
(beszórással	együtt)	

0,2 0,3 kb.	1,9

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	100 kb.	0,6-0,8

StoCretec OS 11b.3 felületvédelmi rendszer 
OS 11 b rétegrend 
egyrétegű 
ÜZ	Reg.-Nr.:	14/5914-6-509

Termék dmin száraz  
rétegvastagság  
mm  

érdességi  
mélység 
mm

dz adalék-
rétegvastagság  
mm

Kb. -i kötőanyag 
szükséglet dz-vel 
együtt kg/m²

Alapozás StoPox	GH	502*
StoPox	GH	530*

kb.	0,3

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm kb.	0,5

(hwO)	úszóréteg	(1:0,4)	
arányban	0,1-0,5	mm-es	
kvarchomokkal

StoPur	EZ	505 4,0
(beszórással	együtt)

0,5
1,0

0,75
1,2

kb.	2,5
kb.	2,8

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	100 kb.	0,6-0,8

*		földdel	érintkező	épületrészekre	 A	rétegvastagság	és	az	anyagszükséglet	a	vizsgáló	intézet	által	megadott	értékek	
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 rendszerek 
Minősített rendszerek: OS 11a.3 és OS 11b.3 

22 | Parkolóházi padlóbevonatok A termékek műszaki adatlapjaiban és hatósági engedélyeiben foglalt műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani!



A termékek műszaki adatlapjaiban és hatósági engedélyeiben foglalt műszaki előírásokat szigorúan be kell tartani! Parkolóházi padlóbevonatok | 23

StoCretec OS 11a.5 felületvédelmi rendszer
OS 11 a rétegrend  
kétrétegű
ÜZ	Reg.-Nr.:	13/8143-3-455

Termék dmin száraz  
rétegvastagság  
mm

érdességi  
mélység 
mm

dz adalék-
rétegvastagság  
mm

Kb. -i kötőanyag 
szükséglet dz-vel 
együtt kg/m²

Alapozás StoPox	GH	530 kb.	0,4

Beszórás Kvarchomok	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	(1:0,2)	arányban	
0,1-0,5	mm-es	kvarchomokkal

StoPox	TEP	MultiTop 3,0
(beszórással	együtt)	

0,2 0,3 kb.	1,9

Beszórás Kvarchomok	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 Oberflächenschutzsystem OS 11b.5
OS 11 b rétegrend 
egyrétegű

Termék dmin száraz  
rétegvastagság  
mm

érdességi  
mélység 
mm

dz adalék-
rétegvastagság  
mm

Kb. -i kötőanyag 
szükséglet dz-vel 
együtt kg/m²

Alapozás StoPox	GH	530 ca.	0,3

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm ca.	0,5

(hwO)	úszóréteg	(1:0,4)	
arányban	0,1-0,5	mm-es	
kvarchomokkal

StoPox	TEP	MultiTop 4,0
(beszórással	együtt)	

0,5
1,0

0,75
1,2

ca.	2,5
ca.	2,8

Beszórás Kvarchomok	0,3-0,8	mm feleslegben

Fedőbevonat StoPox	DV	100 ca.	0,6-0,8

A	rétegvastagság	és	az	anyagszükséglet	a	vizsgáló	intézet	által	megadott	értékek.	
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 rendszerek 
Minősített rendszerek OS 11a.5 és OS 11b.5



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		 pecs.hu@sto.com	
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