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Zawarte w niniejszej broszurze dane, ilustracje, uwagi techniczne i schematy stanowią tylko ogólne propozycje, a podane szczegóły służą jedynie schematycznemu 
przedstawieniu ich właściwości i sposobu funkcjonowania. Podane wymiary nie są dokładne. Wykonawca / klient zobowiązany jest sprawdzić na własną 
odpowiedzialność ich kompletność i możliwość zastosowania do danego przedsięwzięcia budowlanego. Powiązane prace budowlane przedstawione są tylko 
schematycznie. Wszystkie dane i wytyczne należy dostosować do warunków lokalnych. Nie stanowią one projektu wykonawczego, szczegółowego ani 
montażowego. Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów zawartych w ich kartach technicznych 
oraz opisach /aprobatach systemów.
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Wymagania dla mas szpachlowych są tak samo wszechstronne i różnorodne, jak ich 
zakresy zastosowania. Niezależnie od tego, co ma być szpachlowane Sto oferuje 
właściwy produkt pozwalający na wydajną obróbkę i optymalny wynik pracy.

Różne podłoża wymagają różnej obróbki wstepnej. System szpachli StoLevell In oferuje sze-
roki asortyment mas szpachlowych, zoptymalizowanych pod kadym względem: specyficzne-
go zastosowania, wydajnej obróbki oraz końcowych efektów.

Ofertę uzupełniają nowości w zakresie past: StoLevell In Sil z grupy produktów silikatowych, 
StoLevell In Resist do pomieszczeń wilgotnych oraz StoLevell In G, dyspersyjna masa szpa-
chlowa do renowacji. StoLevell In stanowi więc pełen asortyment mas szpachlowych: w for-
mie past i proszków, nanoszonych ręcznie lub maszynowo, dla każdego podłoża. System 
szpachli StoLevell In ułatwia zarówno wybór, jak i samą pracę.
 
Jakość w systemie: masy szpachlowe StoLevell In oraz pozostałe produkty do wnętrz z na-
szego asortymentu - od obróbki podłoża, przez izolację aż po powłokę wierzchnią - stano-
wią kompatybilny system, dzięki któremu każda ściana będzie wykonana perfekcyjnie. 

StoLevell In Szpachle systemowe
Kompletne, wydajne, perfekcyjne
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 Wydajność | 7

WydaJNa ObRóbKa
dużych POWIeRZchNI
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W przypadku dużych projektów najważniejsza jest wydaj-
ność. Masy szpachlowe StoLevell In XXL oraz StoLevell In 
AS w postaci past gotowych do użycia, pozwalają na szyb-
ką aplikację dużych ilości materiału. W przypadku wielkopo-
wierzchniowych projektów, hal czy budynków administracyjnych, 
ważna jest wydajna logistyka budowy. W takich sytuacjach szpach-
le natryskowe rozprowadzane za pomocą pompy ślimakowej lub 

urządzenia do natrysku typu airless są szybkim i optymalnym roz-
wiązaniem. W przypadku bardzo dużych ilości materiału pomocna 
jest sprawdzona technika silosowa i maszynowa Sto pozwalająca 
na dużą oszczędność czasu i pieniędzy podczas przezbrajania i 
transportu materiału. StoSilo comb umieszcza się w centralnym 
miejscu przed budynkiem, a wąż oraz kabel zdalnego sterowania 
można poprowadzić wygodnie przez okno do wnętrza budynku.

1	 Bezpośrednio	na	beton
2		StoLevell	In	XXL
3		StoPrim	Plex
4		StoColor	Rapid	Ultramatt

1 3 42

StoLevell In XXL w systemie. 
dopiero odpowiednie zgranie wszystkich kompo-
nentów - od wstępnej obróbki podłoża aż po poło-
żenie powłoki końcowej - pozwala uzyskać trwałą 
jakość pierwszej klasy. Obok przykład zastosowania 
powłok.

StoLevell In XXL. dzięki zachowaniu optymalnej równowagi pomię-
dzy wodoodpornością a zdolnością do szlifowania masa szpachlowa 
StoLevell In XXL jest idealna do stosowania na dużych powierzch-
niach. Gotowa do użycia szpachla w postaci pasty pozwala na pro-
ste uzyskanie jakości powierzchni Q3 oraz Q4, łatwo się szlifuje, 
umożliwia szybką dalszą obróbkę, nie zawiera rozpuszczalników ani 
zmiękczaczy, jest mało emisyjna, nie zawiera substancji powodują-
cych efekt foggingu oraz została sprawdzona przez TÜV.

StoLevell In AS. dzięki niskiej lepkości StoLevell In aS świetnie na-
daje się do szpachlowania metodą natryskową przy użyciu mniej-
szych maszyn, a także szpachli rolkowych. Masa szpachlowa w po-
staci pasty jest gotowa do użycia i pozwala również na uzyskanie 
jakości powierzchni Q3 oraz Q4. doskonale nadaje się do nakłada-
nia na prefabrykowane elementy betonowe, płyty gipsowo-karto-
nowe oraz inne mineralne podłoża.

Jeżeli zależy nam na dużej wydajności:
StoLevell In XXL oraz StoLevell In aS

Producent	urządzeń Maszyna Maks.	długość	węża Dysza	w	jedn.	Inch Ciśnienie	natryskiwania Masa	szpachlowa

Graco Marx V ProConnect TM 15 m GHD/RAC 847 120 bar StoLevell In AS

Marx X ProConnect TM 15 m GHD/RAC 847 120 bar StoLevell In AS/XXL

Innotec InoSpray XXL 45 m GHD 651/663 130 bar StoLevell In AS/XXL

inoBEAM Light HP 30 m GHD/545 120 bar StoLevell In AS/XXL

Wagner ProSpray 3.31 Airless Spraypack 15 m Trade Tip 529 120 bar StoLevell In AS

ProSpray 3.39 Airless Spraypack 15 m Trade Tip 529 120 bar StoLevell In AS/XXL

Należy  bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.
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Łazienki, kuchnie, sauny, łaźnie parowe ... Aby takie po-
mieszczenia prawidłowo wykończyć i położyć odpowied-
nie powłoki, należy je najpierw właściwie zdefiniować.
Jeżeli pomieszczenie mokre jest stale narażone na bezpośrednie 
działanie wody, to niezbędne jest zastosowanie odwodnienia w 
podłodze, w celu jej odprowadzenia. dlatego łazienki wyposażo-
ne w prysznic przystosowany dla osób niepełnosprawnych, znaj-
dujący się na jednej płaszczyźnie z podłogą uważa się również za 
pomieszczenia mokre. Pomieszczenia o trwałej wilgotności po-

wietrza utrzymującej się przez długi czas na poziomie ponad 
70% określa się jako pomieszczenia wilgotne. Kuchnie i łazienki 
to natomiast pomieszczenia suche o normalnej wilgotności po-
wietrza (50%). Powierzchnie ścian i sufitów w pomieszczeniach 
wilgotnych i mokrych dzieli się z kolei na różne klasy obciążenia. 
Specjalnie do stref klasy obciążenia 0 stworzyliśmy produkt Sto-
Levell In Resist, który w innych miejscach można stosować jako 
masę szpachlową do spoin.

StoLevell In Resist w systemie. 
Warstwa po warstwie, aż do osiągnięcia optymal-
nego efektu pracy. Przykład zastosowania powłok 
pokazuje możliwe zestawienie systemu, od obróbki 
wstępnej podłoża aż po powłokę końcową.

StoLevell in Resist. W pomieszczeniach wilgotnych tę masę szpachlową 
można stosować wyłącznie na powierzchniach klasy odporności 0.
Jako masa szpachlowa do spoin znajduje zastosowanie w połączeniu z pa-
skami zbrojącymi lub włókniną papierową, na organicznych i mineralnych 
podłożach, takich jak prefabrykowane elementy betonowe, płyty gipsowo-
-kartonowe. StoLevell In Resist osiąga jakość powierzchni Q1 do Q4, jest hy-
drofobowa, łatwa w szlifowaniu, pozwala na szybką dalszą obróbkę i nie za-
wiera substancji powodujących efekt foggingu. NOWOŚĆ

brak lub niewielkie obciążenie wodą rozpryskową - klasa obciążenia 0

umiarkowane obciążenie wodą rozpryskową (strefa pryskania wodą) - klasy obciążenia a01, a02

Właściwa powłoka dla pomieszczeń 
wilgotnych i mokrych
StoLevell In Resist

Powierzchnia	ścian	i	sufitów	o	klasie	obciążenia	0	(niska) StoLevell	in	Fill StoLevell	in	Resist StoLevell	in	Z

Część	domowa kuchnia, łazienka i WC, pomieszczenie gospodarcze

strefa wellness

basen specjalistyczny projekt pod względem fizyki budowli

Obiekty	sportowe	i	rekreacyjne świetlica

prysznice wielkopowierzchniowe, strefy wellness

basen specjalistyczny projekt pod względem fizyki budowli

Restauracje,	hotele	i	ośrodki	
zdrowia

łazienka w pokoju, toalety dla gości

strefa wellness, łazienka wspólna

pralnia, kuchnia, basen, laboratorium specjalistyczny projekt pod względem fizyki budowli

 odpowiedni    produkt  specjalistyczny

0

A01 A02

ROZWIąZaNIe dLa POMIeSZcZeń WILGOTNych

Pomieszczenia wilgotne | 9

1	 Płyta	gipsowo-kartonowa	Q2

2		StoLevell	In	Resist

3		StoPrim	Plex

4		StoTex	Coll

5		StoTap	Pro	300	P

6		StoColor	Opticryl	Matt

1 3 4 5 62

8 |  StoLevell In  Szpachle systemowe Należy  bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.
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SKuTecZNe ZaPObIeGaNIe 
ROZWOJOWI PLeśNI
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Pleśń na ścianach jest nie tylko nieestetyczna, ale przede 
wszystkim niebezpieczna dla zdrowia. Dlatego lepiej jest 
zapobiegać jej powstawaniu. Pleśń tworzy się i rozprzestrze-
nia, jeżeli wystąpi kilka czynników na raz. Oprócz temperatury, 
dostępności pożywki i wartości ph, decydującą rolę odgrywa 
przede wszystkim wilgotność. Idealne warunki do rozwoju pleśń 
znajduje w łazienkach, kuchniach i na powierzchniach, gdzie 

skrapla się woda. coraz częściej właściciele budynków nie chcą 
stosować biocydów, tylko zapobiegać rozwojowi pleśni w natu-
ralny sposób: w takiej sytuacji mineralne i niezawierające biocy-
dów masy szpachlowe StoLevell In Sil na bazie silikatów oraz 
StoLevell In clima zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed 
pleśnią.

StoLevell In Sil w systemie. 
bezpieczeństwo dobrze działającego systemu: 
przykład pokazuje możliwe połączenie wszystkich 
komponentów powłoki na ścianie wewnętrznej 
budynku.

StoLevell In Sil. dyspersyjna masa szpachlowa na bazie 
silikatu jest odpowiednia do stosowania na mineralnych i 
organicznych podłożach, zwłaszcza we "wrażliwych" 
miejscach (np. w przedszkolach, szpitalach) oraz może 
być stosowana do wysokiej jakości renowacji powierz-
chni wewnętrznych zaatakowanych przez pleśń. Masa 
szpachlowa w postaci pasty jest gotowa do użycia i po-
zwala na uzyskanie jakości powierzchni Q3 oraz Q4, ha-
muje rozwój pleśni, jest łatwa w szlifowaniu, pozwala na 
szybką dalszą obróbkę oraz nie zawiera substancji powo-
dujących efekt foggingu.

StoLevell In Clima. Mineralna lekka masa szpachlowa 
służąca do redukcji mostków cieplnych, jest wyjątkowo 
skuteczna w zapobieganiu tworzenia się wilgoci i pleśni: 
wchłania wodę skraplającą się na ścianie i oddaje ją póź-
niej do powietrza w pomieszczeniu. Poza tym lekka szpa-
chla w postaci proszku dobrze wypełnia i jest łatwa w 
szlifowaniu.

1 3 4 5 62

Zdrowy klimat w pomieszczeniu
StoLevell In Sil oraz StoLevell In clima

Ochrona przed pleśnią | 11

1	Matowa	stara	powłoka

2		StoLevell	In	Sil

3		StoPrim	Silikat

4		StoTap	Coll

5		StoTap	Pro	300	P

6		StoColor	Sil	Comfort

NOWOŚĆ

Należy  bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.
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Dziury, rysy, struktury ... Renowacja to wiele różnych pro-
blemów a szpachle systemowe StoLevell In to właściwe 
dla nich rozwiązanie.
Podczas renowacji ścian w starym budownictwie natrafiamy na 
powierzchnie, które już niejedno przeszły: dziury po gwoździach 
czy wywiercone otwory, delikatne pęknięcia bądź szczeliny. czę-
sto podczas szpachlowania konieczna bywa obróbka starych po-

wierzchni strukturalnych. Masa szpachlowa StoLevell In G jest 
idealna do szpachlowania większych nierówności i może być na-
noszona jako warstwa o grubości do 5 mm. Zamiennie można 
także zastosować StoLevell In XXL jako szpachlę rozprowadzaną 
ręcznie. a w przypadku, gdy konieczne okaże się poprawienie 
niewielkich niedoskonałości, to masa StoLevell In Repair, dostęp-
na w tubce, przyniesie szybką i praktyczną pomoc.

StoLevell In G. Gruboziarnista dyspersyjna masa szpachlowa w po-
staci pasty jest gotowa do użycia i świetnie nadaje się do szpachlowa-
nia dużych nierówności. Wyróżnia się następującymi właściwościami: 
dobre przyleganie do wszystkich nośnych podłoży, dobra przepuszczal-
ność pary wodnej, możliwość powlekania wszystkimi organicznymi 
farbami, tynkami i tekstylnymi okładzinami ściennymi.

StoLevell In XXL. Organiczna masa szpachlowa do nakładania ręcz-
nego i metodą natryskową jest odpowiednia do stosowania na mine-
ralnych i organicznych podłożach oraz pozwala na uzyskanie jakości 
powierzchni Q3 oraz Q4. Gotowa do użycia szpachla w postaci pasty 
łatwo się szlifuje, umożliwia szybką dalszą obróbkę, nie zawiera roz-
puszczalników ani zmiękczaczy, jest mało emisyjna, nie zawiera sub-
stancji powodujących efekt foggingu oraz została sprawdzona przez 
TÜV. 

StoLevell In Repair. Jest to organiczna masa szpachlowa przeznaczo-
na do wypełniania i szpachlowania metodą wenecką, która świetnie 
sprawdza się na zagruntowanym drewnie, tynku, betonie i na mniej-
szych zagruntowanych powierzchniach metalowych. Gotowa do uży-
cia szpachla w formie pasty łatwo się szlifuje, szybko schnie i szybko 
umożliwia dalszą obróbkę.

dObRe POMySły 
Na ReNOWacJę

12 |  StoLevell In  Szpachle systemowe 

1 3 4 5 62

Najlepsze przygotowanie we wszystkich sytuacjach
StoLevell In G, StoLevell In XXL oraz StoLevell In Repair

Renowacja | 13

StoLevell In XXL w systemie. 
długotrwała jakość uzyskana dzięki właściwemu 
zgraniu wszystkich komponentów: nasz przykład 
pokazuje możliwe zestawienie powłok, od wstęp-
nej obróbki podłoża, aż po powłokę końcową.

1	Matowa	stara	powłoka

2		StoLevell	In	G

3		StoPrim	Plex

4		StoTap	Coll

5		StoTap	Pro	500

6		StoColor	Rapid	Ultramatt

NOWOŚĆ

Należy  bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.
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Pełne wykorzystanie zalet termomodernizacji: zastosowa-
nie izolacji wewnętrznej i odpowiednich mas szpachlo-
wych pozwala na uzyskanie optymalnego klimatu po-
mieszczenia. W przypadku starego budownictwa modernizacja 
energetyczna jest sprawdzoną metodą na obniżenie kosztów 
ogrzewania, utrzymania wartości budynku oraz poprawienia 
zdrowia i jakości życia mieszkańców. Jeżeli klasyczna izolacja ze-
wnętrzna nie jest możliwa, np. w przypadku budynków objętych 

ochroną zabytków, których fasady są ozdobne i mocno podzielo-
ne, bądź też budynków objętych planem urbanistycznym niepo-
zwalającym na zmiany elewacji, alternatywą jest izolacja we-
wnętrzna. dzięki naturalnemu zarządzaniu wilgocią przy użyciu 
mas szpachlowych StoLevell calce FS oraz RP, jak i StoLevell In 
clima można w pełni wykorzystać zalety termomodernizacji bu-
dynku.

aKTyWNe ZaRZądZaNIe WILGOcIą W PRZyPadKu 
IZOLacJI WeWNęTRZNeJ

14 |  StoLevell In Szpachle systemowe

StoLevell In Clima. Wygładzająca masa szpachlowa 
o właściwościach osuszających i regulujących wil-
gotność. W systemie izolacji wewnętrznej StoTherm 
In comfort, przy zastosowaniu grubości warstwy 
minimum 5 mm, zapobiega odprowadzaniu ciepła ze 
ścian i sufitów. Mineralna masa szpachlowa do most-
ków cieplnych ma postać proszku i świetnie nadaje 
się do wypełniania oraz łatwo się szlifuje.

StoLevell Calce FS oraz StoLevell Calce RP. Mi-
neralna funkcyjna masa szpachlowa oraz funkcyjna 
obrzutka na bazie wapnia są doskonale dopasowane 
do systemu Stocalce Functio. Wysoce otwarte pod 
względem dyfuzji zapewniają bardzo dobre zarządza-
nie wilgocią, które jest wydajniejsze o 50% niż w przy-
padku gliny, Gotowe do użycia produkty w postaci 
past pozwalają na łatwą aplikację oraz posiadają znak 
jakości natureplus®, przyznany za zgodność z zasada-
mi zrównoważonego rozwoju.

1 3 4 5 4 6 7 82

Izolacja wewnętrzna | 15

StoLevell In Clima w systemie. 
Przykład pokazuje możliwe zestawienie kompo-
nentów systemu, od kleju aż po powłokę końcową 
- w celu uzyskania wykończenia powierzchni o 
trwałej i najlepszej jakości.

Najlepszy klimat pomieszczenia dzięki naturalnemu 
zarządzaniu wilgocią
StoLevell calce FS, StoLevell calce RP oraz StoLevell In clima

1	 StoLevell	In	Mineral

2		Płyta	do	izolacji	wewnętrznej	StoPerlite

3		StoPrim	Silikat

4		StoLevell	In	Mineral

5		StoGlasfasergewebe	F

6		StoLevell	In	Clima

7		StoPrim	Silikat

8		StoColor	Sil	Comfort

Należy  bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.
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IdeaLNe dO SucheJ ZabudOWy
Do suchej zabudowy wykorzystywane są płyty gipsowo-
-kartonowe, gipsowo-włóknowe bądź związane cemen-
tem. Masa szpachlowa systemowa StoLevell In oferuje 
odpowiedni produkt do wszystkich podłoży. Podczas wykań-
czania pomieszczenia montuje się konstrukcje rozdzielające po-
mieszczenie czy maskujące elementy budowlane, np. okładziny 
ścienne i sufitowe, ściany instalacyjne czy systemy typu pomiesz-
czenie w pomieszczeniu, które są realizowane za pomocą suchej 

zabudowy, bez stosowania materiałów budowlanych zawiera-
jących wodę, jak zaprawa, beton czy tynk. Jednak całkowicie 
bez zastosowania wody się nie da: do zaszpachlowania spoin i 
miejsc łączenia konieczne jest zastosowanie odpowiedniej masy 
szpachlowej. Masy szpachlowe systemu StoLevell In gwarantują 
dobranie odpowiedniej masy szpachlowej do danego rodzaju 
zastosowanego podłoża.

StoLevell In Fill w systemie. 
Przykład zastosowania powłok pokazuje możliwe 
zestawienie komponentów systemu, od obróbki 
wstępnej podłoża aż po powłokę końcową.

StoLevell In Fill. Mineralna gipsowa masa szpachlowa do stoso-
wania na płytach gipsowo-kartonowych oraz płytach gipsowo-
-włóknowych. świetnie nadaje się do wypełniania i wygładzania 
na podłożach mineralnych i organicznych oraz do zamykania 
spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, poprzez zaszpa-
chlowanie pasków zbrojących z papieru. Miałka masa szpachlo-
wa w postaci proszku pozwala na osiągnięcie jakości powierzchni 
Q1 do Q4, jest ulepszona organicznie, wzmocniona włóknem, 
dobrze się szlifuje i pozwala na szybką dalszą obróbkę.

StoLevell In Z. cementowa masa szpachlowa przeznaczona do 
płyt związanych cementem. Wypełnia głębokie dziury, przerwy 
czy spoiny na sufitach wykonanych z elementów typu Filigran 
oraz wygładza powierzchnie betonowe. świetnie nadaje się do 
wypełniania spoin montażowych w elementach betonowych. 
Masa szpachlowa w postaci proszku bardzo dobrze przylega do 
betonu, szybko schnie i pozwala na uniwersalną dalszą obróbkę. 
Na każdy etap pracy przewidziano nałożenie warstwy o grubości 
do 30mm. StoLevell In Z nie należy stosować na elementach wy-
konanych z aluminium.
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Najlepsze przygotowanie podłoża do suchej zabudowy
StoLevell In Fill oraz StoLevell In Z

1	 Płyta	gipsowo-kartonowa

2	 StoLevell	In	Fill

3	 StoPrim	Color

4	 StoColor	Supermatt

Należy  bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.



Asortyment mas szpachlowych dzieli się na produkty w 
postaci proszku i pasty. W przypadku mas szpachlowych w po-
staci proszku wystarczy dodać tylko niezbędną ilość wody. Masa 
szpachlowa twardnieje równomiernie na wszystkich grubościach 
warstwy, charakteryzuje się bardzo dobrym wypełnianiem i stabil-
nością. 

Masy szpachlowe w postaci pasty stosuje się bezpośrednio, bez 
konieczności mieszania z wodą. Są one szybkie i proste w użyciu, 
doskonale rozprowadzają się na powierzchni i są łatwe w szlifo-
waniu. Gotowe do użycia dyspersyjne masy szpachlowe można 
rozprowadzać zarówno ręcznie, jak i maszynowo.

Zestawienie mas szpachlowych StoLevell In
Odpowiedni produkt do każdego typu szpachlowania

Masy	szpachlowe	w	postaci	proszku Masy	szpachlowe	w	postaci	pasty

StoLevell	In	Fill StoLevell	In	Clima StoLevell	In	Z StoLevell	Calce	FS StoLevell	Calce	RP StoLevell	In	XXL StoLevell	In	AS StoLevell	In	G StoLevell	In	Resist StoLevell	In	Sil StoLevell	In	Repair
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Ilość	w	opakowaniu 5 kg, 15 kg 9 kg 20 kg 25 kg 25 kg 25 kg, 1000 kg 25 kg, 1000 kg 25 kg 25 kg 20 kg 0,375 kg

Rodzaj	opakowania worek worek worek worek worek worek PE, wiadro, silos worek PE, wiadro, silos wiadro wiadro wiadro tubka

Okres	przydatności	po	
otwarciu	opakowania

60 min 45 min 45 min 120 min 60 min 20 min 20 min 20 min 15 min 20 min 5 min

Czas	schnięcia	na	mm	
grubości	warstwy

ok. 1-2 godzin ok. 1-2 godzin ok. 1-2 godzin ok. 1 dzień ok. 1 dzień ok. 2-3 godzin ok. 2-3 godzin ok. 2-3 godzin ok. 2-3 godzin ok. 2-3 godzin ok. 2-3 godzin

Środek	wiążący gips, organicznie 
ulepszony

wapno/gips, organicznie 
ulepszony

biały cement, 
organicznie ulepszony

wapno/cement wapno/cement dyspersja polimerowa dyspersja polimerowa dyspersja polimerowa dyspersja polimerowa dyspersja polimerowo-
silikatowa

dyspersja polimerowa

kolor naturalna biel naturalna biel jasny szary naturalna biel, barwiony 
w ograniczonym 
zakresie

naturalna biel naturalna biel naturalna biel naturalna biel jasna zieleń naturalna biel naturalna biel

Grubość	warstwy	
(powierzchnia)

0,1 – 30 mm 5 – 15 mm 2 – 30 mm 3 – 5 mm 10 – 20 mm 0,1 – 4 mm 0,1 – 2 mm 2 – 5 mm 0,1 – 4 mm 0,1 – 3 mm 0,1 – 1 mm

Gęstość/gęstość	nasy-
powa*

0,80* 0,50* 1,10* 1,16 1,36 1,7 1,7 1,8 1,6 1,7 1,9

Zużycie	na	mm	
grubości	warstwy

ok. 1,0 kg / m² ok. 0,6 kg / m² ok. 1,5 kg / m² ok. 1,1 kg / m² ok. 1,2 kg / m² ok. 1,70 kg / m² ok. 1,70 kg / m² ok. 1,80 kg / m² ok. 1,90 kg / m² ok. 1,90 kg / m²
—

Znak	jakości
— —
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Płyty	kartonowo
-gipsowe —

ze StoPrep In
—

Płyty	gipsowo-
włóknowe —

ze StoPrep In
—

Płyty	budowlane	
wiązane	cementem — —

Beton — —

Tynki	wapienno-
cementowe

Tynki	gipsowe — ze StoPrep In —

Powłoki	nośne,	
matowe,	organiczne —

Cegła/
mur	z	cegły	mieszanej — — — — — — — —

NOWOŚĆNOWOŚĆ NOWOŚĆ

 Odpowiednie  specjalista
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Czasami sama masa szpachlowa nie wystarcza.
Do wszystkich zastosowań w zakresie szpachlowania firma 
Sto oferuje odpowiednie produkty uzupełniające, akceso-
ria oraz narzędzia.
Na budowie napotykamy podczas szpachlowania na różnego 
rodzaju sytuacje: tu trzeba wykonać łączenie do okna lub listwy 
przypodłogowej, tam usunąć rysy na ścianie, a gdzie indziej 

jeszcze zaszpachlować dużą dziurę. do wykonania wszelkich 
zgrubnych i wykończeniowych zadań znajdą Państwo wszech-
stronny asortyment odpowiednich produktów, od kitu do spoin, 
przez siatkę z włókna szklanego aż po piankę do pistoletu. Poza 
tym Sto posiada także duży wybór wysokiej jakości narzędzi w 
dobrych cenach.

Wszystko z jednej ręki
Produkty uzupełniające oraz akcesoria

Taśma do spoin 3M 3020 Crack 
Seal™ zapobiegająca powsta-
waniu rys. Samoprzylepna taśma 
tkana z włókna szklanego. Znajduje 
zastosowanie jako taśma spoinowa 
na płytach gipsowo-kartonowych, 
murach i drewnie. Zapewnia dobre i 
trwałe zabezpieczenie przed rysami, 
a otwarta struktura zapobiega po-
wstawaniu pęcherzyków powietrza 
pod tynkiem. Taśma gwarantuje 
doskonałą odporność na wilgoć, 
alkalia i kwasy.

StoTap Pro 150 SV. Włóknina 
szpachlowa z włókna szklanego, w 
kolorze naturalnej bieli. do 
stosowania wewnątrz, do 
bezpośredniego osadzenia w masie 
szpachlowej, np. StoLevell In XXL. 
Jest wykorzystywana do usuwania 
rys cienkich, skurczowych i 
powstających w procesie schnięcia, 
do wygładzania szorstkich starych 
podłoży oraz jako baza do 
kolejnych komponentów systemu. 
Jest odporna na rozkładanie i 
można ją pokrywać farbą.

Soudal Profi-Pistolenschaum 
(B2). Gotowa do użycia, jedno-
składnikowa, samoistnie rozszerza-
jąca się pianka sztywna z poliureta-
nu. Służy do wypełniania pustych 
przestrzeni, mocowania ekranów 
akustycznych, uszczelniania wszel-
kich otworów w konstrukcjach da-
chowych, montażu drzwi i okien, 
optymalizacji izolacji w chłodnic-
twie. charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością.

Sto-Formflex Acryl. Plastyczna 
i elastyczna, jednoskładnikowa 
masa uszczelniająca. do spoin o 
ruchomości maks. 20%. Służy do 
uszczelniania spoin i rys w murze, 
betonie i tynku, miejsc łączenia i 
szczelin dylatacyjnych pomiędzy 
murami oraz przy ościeżach drzwi 
i okien, jak i spoin łączących w 
przemyśle budowlanym. Masa jest 
odpowiednia zwłaszcza do porowa-
tych podłoży.

Kobau papierowe paski zakry-
wające spoiny.
Wodoodporne, zginane paski z 
papieru. Są przeznaczone do stoso-
wania we wnętrzach, jako paski do 
szpachlowania spoin na płytach gip-
sowo-kartonowych. Taśma z włó-
kien celulozowych zapewnia dobre i 
trwałe zabezpieczenie przed rysami 
w obszarze spoin na łączeniach płyt 
gipsowo-kartonowych oraz w we-
wnętrznych narożach.

Sto-Stuckband. Wysokiej jakości 
taśma piankowa z krawędzią kleją-
cą, idealna do stosowania w suchej 
zabudowie oraz podczas kładze-
nia tynków, do zamykania spoin, 
łączenia ze ścianami i sufitami. 
Zapobiega powstawaniu rys.

Sto-Fugenkitt WF. akrylowa 
masa uszczelniająca do stosowania 
na zewnątrz oraz wewnątrz. do 
klejenia profili używanych wewnątrz 
budynków, uszczelniania spoin 
charakteryzujących się umiarkowa-
ną i średnią ruchomością (np. spoiny 
przyokienne, szczeliny dylatacyjne). 
Masa jest plastyczna i elastyczna 
oraz nie zawiera ulatniających się 
rozpuszczalników.

Sto-Glasfasergewebe F – siatka 
zbrojąca odporna na działanie alka-
liów. Jest przeznaczona do stosowa-
nia wewnątrz i na zewnątrz jako 
siatka zbrojąca. Wyróżnia się wyso-
ką wytrzymałością na rozciąganie, 
wytrzymałością na przesuwanie, od-
pornością na działanie alkaliów oraz 
brakiem rozpuszczalników.

Narzędzia Sto. Sto oferuję wyso-
kiej jakości narzędzia do różnych 
zastosowań. W katalogu produktów 
znajdują się zarówno te standardo-
we jak i specjalistyczne, np. do wy-
konywania powłok dekoracyjnych.

Soudal Fix All. Neutralny, trwale 
elastyczny klej konstrukcyjny na ba-
zie polimeru MS. Służy do klejenia i 
uszczelniania w przemyśle budowla-
nym i metalowym, do strukturalne-
go klejenia wibrujących konstrukcji 
oraz do klejenia ościeżnic drzwio-
wych, parapetów, płyt, paneli, li-
stew przypodłogowych, listew 
ozdobnych, konstrukcji drewnia-
nych oraz materiałów izolacyjnych.

StoLevell	In	
Fill

StoLevell	In	
Clima

StoLevell	In	
Z

StoLevell	Calce	
FS/RP

StoLevell	In	
AS/XXL

StoLevell	In	
G

StoLevell	In	
Resist

StoLevell	In	
Sil

Taśma	do	spoin	zapobie-
gająca	powstawaniu	rys	
3M	3020	Crack	Seal™

kobau	papierowe	paski	
zakrywające	spoiny

Sto-Glasfaser		gewebe	F

StoTap	Pro	150	SV

Sto-Stuckband
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Każde podłoże jest inne i dlatego wymaga odpowiedniej 
obróbki wstępnej. Asortyment Sto obejmuje produkty dla 
każdego projektu. Powłoka wierzchnia jest tylko tak dobra, jak 
jej podłoże. Prawidłowo przygotowane podłoże jest podstawą 
wysokiej jakości i trwałej powierzchni. aby móc prawidłowo wy-
konać obróbkę wstępną podłoża, należy poddać je odpowiednim 
badaniom.

Profesjonalista musi umieć odróżnić podłoża porowate i szczelne, 
organiczne i mineralne, jak również stare i nowe. a także umieć 

ocenić możliwość kładzenia powłok na najróżniejszych materia-
łach - tworzywo sztuczne, zaprawy, kamienie sztuczne, drewno, 
beton.

Wszystko jedno, czy chodzi o wyrównanie powierzchni, czy 
powłoki mają charakteryzować się specjalnymi właściwościami 
zasysającymi, czy też izolacja wymaga specjalnego zagruntowa-
nia. Sto oferuje szeroki asortyment produktów także w zakresie 
wstępnej obróbki podłoża, pozwalający na dobranie optymalne-
go rozwiązania.

Niezależnie, czy jest to beton, farba klejowa, organiczna 
powłoka, tynk czy mur: każde podłoże ma specyficzne wymogi 
i właściwości, które przy wyborze odpowiednich materiałów na 
powłoki odgrywają decydującą rolę. To sprawia, że wykonanie 
badania jest nieodzowne. Poniższa tabela przedstawia najważ-
niejsze metody badań.

Pomiar wilgoci

Przed położeniem powłoki należy krytycznie ocenić każde podłoże.

Kontrola wytrzymałości powierzchniKontrola pod kątem powierzchni pylących

Podstawa dobrej pracy
Rozpoznanie podłoża i prawidłowa wstępna obróbka

Bezpieczne rozwiązanie
Krytyczna kontrola i prawidłowa decyzja

Metody	badań	w	skrócie

Badanie Metoda	badania Oznaki Wskazówki	techniczne	i	
działania

Powierzchnie	pylące
beton
farba klejowa
wszystkie powłoki organiczne

ścieranie ręką • ścierający się pył oczyścić na sucho i utrwalić za 
pomocą warstwy gruntującej, np. 
StoPrim Plex

Chłonność
beton
tynk
beton komórkowy
płyty gipsowe
płyty gipsowo-kartonowe/włóknowe

próba nawilżenia wodą • woda perli się
•  brak lub nieznaczne odciąganie 

powierzchni

silnie ew. nierównomiernie
wchłaniające podłoża należy 
zagruntować za pomocą
StoPrim Plex

nieznacznie lub wcale niewchłania-
jące podłoża należy przeszlifować

Warstwy	spieków
beton
gładź gipsowa
tynk mineralny
podłoża zawierające cement

przerysować ew. przeszlifować, następnie 
wykonać próbę nawilżenia wodą

•  w stanie suchym połysk po-
wierzchni

•  niewielkia chłonność po wykona-
niu próby nawilżenia

•  ciemne zabarwienie śladów po 
zadrapaniu lub po szlifowaniu

ręczne lub mechaniczne
usunięcie, ewentualnie fluatowanie

Wytrzymałość	powierzchni
beton

próba zadrapania za pomocą twardego, 
ostrego narzędzia oraz ścieranie ręczne,
zwilżenie wodą

•  przy średnim nacisku powierzch-
nia ulega zniszczeniu lub pęka.

• znaczne ścieranie
•  w stanie zwilżonym powierzchnia 

mięknie

luźne, obluzowane lub kruche częś-
ci usunąć ręcznie lub maszynowo 
i utrwalić za pomocą StoPrimPlex 
(rozmiękczone warstwy nie są noś-
nym podłożem, jakie jest niezbędne 
do kładzenia kolejnych warstw lub 
tapetowania).

Wilgotność
beton
tynk
mur

kontrola wzrokowa, ewentualnie higrometr • wilgotne powierzchnie
• koła wodne
• widoczne przebarwienia

usunąć przyczynę
wysuszyć
ewentualnie dobrze wywietrzyć
i ogrzewać.

Wymagania	dotyczące	podłoża

• czyste i wolne od pyłu
• chłonne i nośne
• stabilne pod względem formy oraz równe
• nie hydrofobowe
• równomiernie chłonne
•  suche i niezamarznięte (≥ +5 °C)
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Podczas planowania każdego z projektów należy zawsze 
uwzględnić wszystkie materiały budowlane, ich tolerancje 
wymiarów oraz możliwości wykonania.

Każde szpachlowanie klasyfikuje się na podstawie różnych klas 
jakości, Q1 (niska) do Q4 (wysoka). Ważne: przy tym obowiązują 
różne wytyczne dot. powierzchni tynkowych i płyt gipsowo-kar-
tonowych/włóknowych.

Tynk czy płyta?
Rozeznanie w klasach jakości
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klasy	jakości	powierzchni	tynkowych

ZACIeRAnA	POWIeRZChnIA	TynkOWA WyGłADZOnA	POWIeRZChnIA	TynkOWA

klasa	jakości* Właściwości/przydatność	
powierzchni

Tolerancja	wymiaru Właściwości/przydatność	powierzchni Tolerancja	wymiaru

Q1 zamknięta powierzchnia tynku — zamknięta powierzchnia tynku —

Q2
Standard

odpowiednie np. do:
•  szlichta, ziarnistość ≥ 2,0 mm
•  okładziny ścienne z ceramiki,  

kamienia naturalnego i wyrobów beto-
nowych o obrobinej powierzchni itp.

wymagania standardowe
względem równości

odpowiednie np. do:
•  szlichta, ziarnistość > 1,0 mm
•  okładziny ścienne średnio lub zgrubnie ustruk-

turowane, np. tapety typu raufaza o ziarnistości 
RM lub RG zgodnie z BFS-Info 05-01

•  matowe, wypełnione powłoki malarskie/warstwy  
(np. powłoki dyspersyjne zawierające kwarc), 
które nakłada się za pomocą wałków o długim 
włosi lub wałków strukturalnych

wymagania standardo-
we względem równości

Q3 odpowiednie np. do:
•  szlichta, ziarnistość > 1,0 mm
•  okładziny ścienne z delikatnej ceramiki,  

płytki o dużych rozmiarach, szkło,  
naturalny kamień ciosany itp.

wymagania podwyższone
względem równości

odpowiednie np. do:
•  szlichta, ziarnistość ≤ 1,0 mm
•  okładziny ścienne o drobnej strukturze,  

np. włóknina, tapety typu raufaza o ziarnistości 
RF  
zgodnie z BFS-Info 05-01

•  matowe, powłoki malarskie o drobnej strukturze/ 
powłoki

wymagania standardo-
we względem równości

Q4 — — odpowiednie do gładkich okładzin ściennych i 
powłok z połyskiem np.:
•  tapety metalowe, winylowe lub jedwabiste
•  powłoki przeświecające lub powłoki malarskie/

powłoki do maks. średniego połysku 

•  techniki szpachlowania i wygładzania

wymagania podwyższo-
ne względem równości

PRZeTARTe	POWIeRZChnIe	TynkOWe FILCOWAne	POWIeRZChnIe	TynkOWe

klasa	jakości* Właściwości/przydatność	
powierzchni

Tolerancja	wymiaru Właściwości/przydatność	powierzchni Tolerancja	wymiaru

Q1 zamknięta powierzchnia tynku — zamknięta powierzchnia tynku —

Q2
Standard

przetarte powierzchnie tynkowe są 
odpowiednie np. do:
 •  matowe,wypełnione powłoki malarskie/

powłoki 

przetarte powierzchnie tynkowe mągą 
być odpowiednie także do:
•  okładziny ścienne zgrubnie ustrukturo-

wane, np. tapety typu raufaza o ziarnis-
tości RG zgodnie z BFS-Info 05-01 

wymagania standardowe
względem równości

filcowane powierzchnie tynkowe są odpowiednie 
np. do:
•  matowe, wypełnione powłoki malarskie/powłoki 

filcowane powierzchnie tynkowe mogą 
być odpowiednie także do:
•  okładziny ścienne zgrubnie ustrukturowane, np. 

tapety typu raufaza o ziarnistości RG zgodnie z 
BFS-Info 05-01  

wymagania standardo-
we względem równości

Q3 odpowiednie np. do:
•  matowe, nieustrukturowane/niewy-

pełnione powłoki malarskie/ 
powłoki

wymagania standardowe
względem równości

odpowiednie np. do:
•  matowe, nieustrukturowane/niewypełnione 

powłoki malarskie/ 
powłoki

wymagania standardo-
we względem równości

Q4 odpowiednie np. do:
•  powłoki przeświecające lub powłoki 

malarskie/powłoki do maks. średniego 
połysku

wymagania podwyższone
względem równości

odpowiednie np. do:
•  matowe, nieustrukturowane/niewypełnione 

powłoki malarskie/ 
powłoki

wymagania podwyższo-
ne względem równości

*W przypadku klas jakości należy zawsze podawać rodzaj wykonania "zatarty, wygładzony, przetarty lub filcowany", np. "Q2 - wygładzony".

klasy	jakości	dla	płyt	gipsowo-kartonowych	i	gipsowo-włóknowych

JAkOŚć	ZASZPAChLOWAnIA WykOnAnIe ZASTOSOWAnIe

klasa	jakości nazwa W	przypadku	spoiny	szpachlowa-
nej:	płyty	gipsowo-kartonowe	i	
gipsowo-włóknowe

W	przypadku	spoin	
klejonych:
Płyty	gipsowo-włóknowe

Przykłady

Q1 zaszpachlowanie 
gruntujące

wypełnianie spoin pionowych, zaciąganie 
środków mocujących.

zeskrobanie wystającego 
kleju do spoin, po jego 
stwardnieniu, zaciąganie 
środków mocujących.

brak wymagań dekoracyjnych, np. przygotowanie 
do kładzenia płytek

Q2 zaszpachlowanie 
standardowe

podobnie jak Q1, jednakże dodatkowo: 
zaszpachlowanie wykańczające (finish) 
styków płyt aż do uzyskania równego pr-
zejścia do powierzchni płyty. Ewentualnie 
szlifowanie

podobnie jak Q1, jednakże 
dodatkowo: zaszpachlowanie 
wykańczające (finish) styków 
płyt aż do uzyskania równego 
przejścia do powierzchni płyty. 
Ewentualnie szlifowanie

okładziny ścienne średnio lub zgrubnie ustrukturo-
wane, np. tapety typu raufaza o średniej ziarnistoś-
ci RM() lub dużej ziarnistości (RG) zgodnie z DIN 
6742, matowe, wypełniające powłoki, nakładane 
wałkiem lub wałkiem strukturalnym, tynki ozdobne 
o ziarnistości poniżej 1mm

Q3 do wymagań 
podwyższonych 
względem jakości 
powierzchni

Jak Q2, jednakże dodatkowo:
szerokie zaszpachlowanie spoin i zaciąganie ostro w celu zamknięcia porów, 
ewentualnie szlifowanie

matowe, powłoki malarskie o drobnej strukturze/ 
nieustrukturowane powłoki, tynki ozdobne
o wielkości ziarna mniejszej niż 1mm

Q4 do wymagań na-
jwyższych względem 
jakości powierzchni

Jak Q2, jednakże dodatkowo:
szerokie zaszpachlowanie spoin. Zaciąganie płyty na całej powierzchni
i wygładzanie wzgl. sztukowanie (grubość warstwy do ok. 3mm).

gładkie, nieustrukturowane okładziny ścienne 
z połyskiem, np. tapety metalowe lub winylowe, 
powłoki przeświecające lub powłoki o średnim 
połysku, typu stucco lustro bądź inne wysokiej 
jakości techniki wygładzania

Należy  bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.Należy  bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.
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Zdrowie
Większość produktów Sto, 
wyprodukowanych z nie-
szkodliwych dla zdrowia 
materiałów, posiada nieza-
leżne zewnętrzne certyfikaty 
ekologiczne, np. znak TÜV 
- uzyskane za zdrowe warunki 
mieszkaniowe i lepszą jakość 
życia.

Systemowość
asortyment produktów Sto 
obejmuje wszystkich produk-
ty skłądające się na system 
powłok. Od obróbki podłoża 
aż po powłokę końcową.

Zgodność z zasadami zrów-
noważonego rozwoju
Nasze produkty przyczynia-
ją się w różny sposób do 
zrównoważonego rozwoju - a 
także są produkowane zgod-
nie z jego zasadami, uwzględ-
niając aspekty ekologiczne, 
ekonomiczne, społeczne i 
zdrowotne.

Funkcjonalność
Prawie wszystkie produkty 
Sto są dodatkowo funkcjo-
nalne, dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych technologii. a 
to procentuje w praktyce - w 
prostym i wydajnym użytko-
waniu.

Kompetencja
czy doradca handlowy, ma-
nager projektu czy doradca 
techniczny: nasi eksperci są 
zawsze do Państwa dyspo-
zycji, szukając najlepszych 
technicznych i estetycznych 
rozwiązań.

Bezpieczeństwo
działa badań i rozwoju dba o 
wysokie bezpieczeństwo 
produktów i systemów Sto. 
Wszystkie poddawane są 
surowym testom i badaniom.

Komfort
Nasze centra sprzedaży 
czekają na Państwa z pełnym 
wachlarzem produktów Sto. 
Nasze produkty i urządzenia 
dostarczamy także bezpośred-
nio na budowę.

Wydajność
Już w fazie rozwoju naszych 
produktów koncentrujemy się 
na ich zastosowaniu. dlate-
go nasze produkty i systemy 
wyróżniają się szybką i prostą 
obróbką, co pozwala zaosz-
czędzić czas i pieniądze.
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Sto	Sp.	z	o.o.
03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 15
tel. 22 511 61 00/02
fax 22 511 61 01
info.pl@sto.com
www.sto.pl

85-087 Bydgoszcz
ul. Gajowa 7/9
tel. 52 345 20 18
fax 52 345 28 23
cs.bydgoszcz.pl@sto.com

41-506 Chorzów
ul. Niedźwiedziniec 18
tel. 32 790 48 53/55
fax 32 790 48 54
cs.chorzow.pl@sto.com

81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 172
tel. 58 629 96 07
fax 58 629 98 23
cs.gdynia.pl@sto.com

75-120 Koszalin
ul. Szczecińska 3
tel. 94 346 05 93
fax 94 346 06 02
cs.koszalin.pl@sto.com

Doradcy	handlowi:

30-740 Kraków
ul. Półłanki 29 G
tel. 12 413 66 89
fax 12 413 45 97
cs.krakow.pl@sto.com

20-445 Lublin
ul. Zemborzycka 57E
tel. 81 748 04 35
fax 81 748 04 36
cs.lublin.pl@sto.com

93-350 Łódź
ul. Ustronna 3/9
tel. 42 672 40 30
fax 42 670 91 41
cs.lodz.pl@sto.com

60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 29
tel. 61 842 59 46
fax 61 842 59 39
cs.poznan.pl@sto.com

35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 4
tel. 17 860 03 93
fax 17 863 67 81
cs.rzeszow.pl@sto.com 

70-893 Szczecin
ul. Balińskiego 23
tel. 91 432 18 50
fax 91 432 18 58
cs.szczecin.pl@sto.com

52-315 Wrocław
ul. Kobierzycka 20 D
tel. 71 334 93 50
fax 71 334 93 70
cs.wroclaw.pl@sto.com

Białystok
tel. 605 165 132

Bielsko-Biała
tel. 603 692 511

Częstochowa
tel. 603 692 522

Gorzów Wlkp.
tel. 605 165 128

Kalisz
tel. 605 165 147

Opole
tel. 603 692 529

Wałbrzych
tel. 605 165 100

Centra	Sprzedaży:
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