
 |  E lewacje |  Systemy ociepleń |   ET ICS |   

StoTherm Ceramic
Systemy ociepleń z okładziną
Wytyczne



StoTherm Ceramic stanowi ciekawą 
alternatywę dla standardowych 
systemów ociepleń z tynkiem cien-
kowarstwowym. 
W przypadku StoTherm Ceramic 
wyprawę wierzchnią stanowi okła-
dzina, która może być wykonana 
z płytek klinkierowych, ceramicznych 
lub z kamienia naturalnego. System 
dostępny jest w dwóch wariantach 
- z płytą termoizolacyjną styropiano-
wą oraz z płytą termoizolacyjną 
z wełny mineralnej.

StoTherm Ceramic S
System ociepleniowy oparty na styropia-
nowej płycie termozolacyjnej z powłoką 
wierzchnią w postaci płytek klinkiero-
wych, ceramicznych lub z kamienia 
naturalnego. 
System posiada Aprobatę Techniczną ITB 
AT-15-5026/2013 i jest sklasyfikowany 
jako nierozprzestrzeniający ognia. 

StoTherm Ceramic M
System ociepleniowy oparty na płycie 
termozolacyjnej z wełny mineralnej, 
z powłoką wierzchnią w postaci płytek 
klinkierowych, ceramicznych lub 
z kamienia naturalnego. 
System posiada Aprobatę Techniczną ITB 
AT-15-4383/2013 i jest sklasyfikowany 
jako niepalny (A2-s1,d0). 

StoTherm Ceramic: system ocieplenia z okładziną
Alternatywne wykończenie powierzchni.

Zastosowanie systemu StoTherm Ceramic na fragmentach elewacji znacznie podnosi 
walory estetyczne budynku.

Zalety systemów StoTherm Ceramic:

	 dzięki	zastosowaniu	płytek	ceramicznych,	klinkierowych	lub	z	kamienia	naturalnego	znacznemu	rozszerzeniu	ulegają	możliwości	
kształtowania	elewacji
	 dzięki	zastosowaniu	płytek	można	uwzględnić	wymagania	lokalne	np.	w	przypadku	istniejących	elewacji	klinkierowych,	
				kamiennych,	itp
	 przy	zastosowaniu	płytek	istnieją	prawie	nieograniczone	możliwości	stosowania	akcentów	przestrzennych	i	kolorystycznych
	 zastosowanie	kamienia	naturalnego	umożliwia	kształtowanie	zarówno	nowoczesnych	form	architektonicznych,	jak	również	
				nawiązywanie	do	zabudowy	zabytkowej
	 znacznie	podwyższona	odporność	mechaniczna	systemu	pozwala	na	jego	stosowanie	także	w	środowisku	o	podwyższonej	
				agresywności
	 znajduje	zastosowanie	również	w	obszarze	cokołowym	budynków
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1.	Klejenie:
    Sto-Baukleber - mineralna zaprawa klejąca do stosowania na mineralnych 
    i organicznych, sztywnych podłożach o nierównościach ± 2cm.
2.	Termoizolacja:
    StoTherm Ceramic S - płyta styropianowa, zgodnie z abrobatą techniczną
    StoTherm Ceramic M - płyta z wełny mineranej, zgodnie z abrobatą techniczną
3.	Łączniki	mechaniczne: 

Dopuszczone do stosowania łączniki mechaniczne, ilość łączników wg projektu wykonania 
ocieplenia, min. 6 szt./m2, osadzane przez siatkę zbrojącą.

4.	Warstwa	zbrojona: 
StoLevell	Uni - mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego cementu, wzmocniona 

    dodatkiem włókien + Sto-Glasfasergewebe - siatka zbrojąca impegnowana przeciw-
    alkalicznie o gramaturze ≥ 155 g/m2.
5.	Klejenie	okładziny: 
StoColl	KM - mineralna zaprawa klejąca do płytek elewacyjnych, o wysokiej sile 

    klejenia, nie powodująca powstawania wykwitów na płytkach.
6.	Okładzina: 

- płytki klinkierowe 
- płytki ceramiczne 
- płytki z kamienia naturalnego

7.	Spoiny: 
StoColl	FM-S - mineralna zaprawa do fugowania gładkich płytek metodą szlamowania 

    lub StoColl	FM-K - mineralna zaprawa do fugowania płytek o szorstkiej fakturze. 
    Nie powodują powstawnia wykwitów na płytkach.

StoTherm	Ceramic	S	/	M
Budowa	systemu
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Budowa systemu

Zastosowanie •  nowe i stare budownictwo
•  rodzaj podłoża: ściana (beton, cegła silikatowa, 
    cegła, beton komórkowy)
•  ściany licowe i budownictwo płytowe 
    (płyty trójwarstwowe)
•  nierówności do 1 cm

Właściwości •  wysoka odporność na powstawanie rys
•  odporność mechaniczna
•  wysoka izolacyjność cieplna
•  wysoka odporność na działanie 
    czynników atmosferycznych
•  przepuszczalność pary wodnej i CO2

•  niepalny (M) lub nierozprzestrzeniający ognia (S)

Wygląd •  płytki klinkierowe, ceramiczne 
    lub z kamienia naturalnego
•  profile StoDeco
•  bonie StoDeco Bosse, StoDeco Bossenstein

Montaż •  szeroki zakres rozwiązań szczegółów
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Mocowanie	płyt 
termoizlacyjnych
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Wytyczne dotyczące wykonania

Klejenie wykonywane jest za przy użyciu zaprawy klejowej Sto-Baukleber. 
Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji tego materiałów znajdują się 
w Instrukcji Technicznej.

Mocowanie łącznikami mechanicznymi - za pomocą dopuszczonych do stosowania 
łączników mechanicznych do termoizolacji w ilości min. 6 szt./m2 na powierzchni 
elewacji oraz min. 8 szt./m2 w strefie brzegowej. Typ łączników, ich dokładną ilość 
i rozmieszczenie powinna określać dokumentacja techniczna ocieplenia (uwzględ-
niająca rodzaj podłoża, grubość płyt termoizolacyjnych i wielkości obciążeń).

Mocowanie mechaniczne należy przeprowadzić w trakcie wykonywania warstwy 
zbrojonej, poprzez siatkę zbrojącą.

Warstwa zbrojona wykonywana jest przy użyciu zaprawy zbrojącej StoLevell Uni 
i siatki zbrojącej Sto-Glasfasergewebe. Siatka zbrojąca musi zostać wtopiona 
w naniesioną na płyty termoizolacyjne zaprawę zbrojącą. Następnie należy wyko-
nać mocowanie mechaniczne przez siatkę. Po wykonaniu mocowania kołkami roz-
porowymi, talerzyki kołków muszą zostać ponownie przykryte masą szpachlową.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji StoLevell Uni znajdują się w odpo-
wiednich Instrukcjach Technicznych.

  

Warstwa	zbrojona

Jako okładzinę w systemiach StoTherm Ceramic należy stosować:

• mrozoodporne płytki ceramiczne, prasowane lub ciągnione grup: BIa, BIb, AI 
wg PN-EN 14411:2007 o masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2, 
o polu powierzchni nie większej niż 0,09 m2 (zalecane maksymalne wymiary 
300x300 mm lub 400x200 mm) i grubości 8÷15 mm,

• płytki z kamienia naturalnego wg PN-EN 1469:2005 o masie powierzchniowej 
nie większej niż 40 kg/m2, wymiarach nie większych niż 305x305 mm lub 
610x305 mm i grubości 6÷15 mm.

Spoiny płytek ceramicznych lub klinkierowych powinny mieć szerokość 8 – 10 mm, 
a powierzchnia spoin w okładzinie powinna być nie mniejsza niż 6% powierzchni 
okładziny.

Spoiny płytek z kamienia naturalnego powinny mieć szerokość tak dobraną, aby 
ich powierzchnia nie była mniejsza niż 5% powierzchni okładziny. W przypadku 
płytek z kamienia naturalnego o wymiarach 610x305 mm minimalna szerokość 
spoin wynosi 10 mm.

Przed przystąpieniem do klejenia płytek z kamienia naturalnego, w celu zminima-
lizowania ryzyka wystąpienia wykwitów i przebarwień na powierzchni kamienia, 
całą powierzchnię płytki, na którą będzie nanoszony klej, należy zaimpregnować 
preparatem StoPrim Micro rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:10.

Okładzina
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Do przyklejania płytek okładzinowych służy zaprawa klejąca StoColl KM, która 
nanoszona jest zarówno na spodnią stronę płytek jak i na podłoże za pomocą 
ząbkowanej pacy 10 x 10 mm. Należy przy tym zagwarantować, by po dociśnię-
ciu, zaprawa klejąca pokryła całą spodnią powierzchnię płytek. Grubość warstwy 
zaprawy klejącej musi wynosić min. 3 mm.

Po wyschnięciu zaprawy klejowej należy wykonać spoinowanie płytek. Do tego 
celu służy zaprawa do spoinowania StoColl FM-S (do spoinowania metodą szla-
mowania płytek o gładkiej powierzchni) lub StoColl FM-K (do spoinowania płytek 
o chropowatej powierzchni).

W celu podniesienia trwałości i zabezpieczenia przed zbyt szybkim brudzeniem 
się kamienia naturalnego po wyschnięciu spoin całą powierzchnię (płytki kamien-
ne i spoiny) należy pokryć impregnatem hydrofobizującym StoSilco HC.

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania poszczególnych materiałów znaj-
dują się w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.

Okładzina

Powierzchnia okładziny powinna być podzielona na pola o maksymalnej 
powierzchni 36 m2 (maks. 6x6 m). Zdylatowanie powierzchni okładziny uzyskuje 
się poprzez wykonanie spoin trwale elastycznych na fugach wyznaczających pola 
podziału.

W przypadku stosowania płytek z kamienia naturalnego należy spoiny rozdzielają-
ce wykonać przez całą grubość systemu ociepleniowego, aż do podłoża 
(wg schematu na str. 7)

Spoiny trwale elastyczne mogą być wykonane przy zastosowaniu np. tiokolu, 
silikonu lub środków poliuretanowych. Zalecany materiał: StoSeal F 505.

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania poszczególnych materiałów 
znajdują się w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.

Zdylatowania	okładziny

Wytyczne dotyczące wykonania



Rozwiązania szczegółów

Budowa	systemu

Spoina	trwale	elastyczna	
na	okładzinie



Rozwiązania szczegółów

Spoina	dylatacyjna

Spoina	ograniczająca
pole	okładziniy



Sto-ispo	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

92-221 Łódź
ul. Nowogrodzka 2C
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

Centrum Profili Elewacyjnych
26-600 Radom
ul. 1905 r.  3U
tel./fax 48 365 53 34
c.fiet@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

Kielce
tel. 605 165 141

Opole
tel. 603 692 529

Wałbrzych
tel. 605 165 100

Centra	Sprzedaży:
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