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Wskazówki ogólne
Wszystkie informacje i wartości zostały dokładnie sprawdzone przez Sto  
i odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy technicznej i praktycznej.
Wytyczne przedstawiają ogólne wskazania i nie uwzględniają wszystkich, 
przypadków zastosowania. W szczególności nie stanowią one podstawy do 
ew. roszczeń gwarancyjnych. W przypadku zastosowań obiektowych prosimy 
o zwracanie się 
z ew. pytaniami do doradców firmy Sto Sp. z o.o.

Nie należy stosować żadnych pozasystemowych materiałów. Dla wszystkich 
komponentów należy przestrzegać szczegółowych informacji zawartych w 
Instrukcjach Technicznych.

Poniższe opracowanie traci ważność po wydaniu nowej wersji.
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Budowa systemu Opis systemu

Podłoże masywne, pod-
konstrukcja stalowo-alu-
miniowa, system niepalny
Zobacz stronę 5.

2

Podłoże masywne, pod-
konstrukcja stalowo-alu-
miniowa, system o 
podwyższonej odporności 
mechanicznej.
Zobacz stronę 5.

1

StoVentec R

StoVentec
system podwieszonej elewacji wentylowanej

Zastosowanie •	 Na	wszystkich	nośnych,	masywnych	
podłożach

•	 Na	zewnętrznych	ścianach	budynków	
drewnianych

Właściwości •	 Niewielki	ciężar	systemu	ok.	15	kg/m2

•	 Wyrównanie	nierówności	poprzez		
podkonstrukcję

•	 Bardzo	wysoka	odporność	na	zarysowania
•	 Poprawa	izolacyjności	akustycznej	o	10	dB
•	 Odporność	mechaniczna
•	 Wysoka	termoizolacyjność
•	 Odporność	na	warunki	atmosferyczne
•	 Nierozprzestrzeniający	ognia	lub	niepalny	

(A2-s1,d0	zg.	z	EN13501-1)
•	 Mrozoodporność	wg	DIN	52104
•	 Otwarta	dyfuzyjnie	budowa	systemu

Wygląd •	 Tynki	akrylowe	i	silikonowe,	tynk	mineralny	
							(w	rozwiązaniu	niepalnym)
•	 Szeroki	wybór	kolorów:	barwienie	wg	StoColor
•	 Brak	ograniczenia	wsp.	odbicia	rozproszonego
•	 StoDeco	Profile
•	 StoDeco	Bossen
•	 Okładziny	ceramiczne
•	 Sto-Flachverblender
•	 Mozaika	szklana	i	kamień	naturalny



4 | Opis systemu Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.

Opis systemu

Podstawą do planowania i wykonania elewacji StoVentec są obowiązujące 
dopuszczenia oraz wytyczne Sto. Wymogiem jest wykonanie obliczeń 
statycznych dla podkonstrukcji, z uwzględnieniem konkretnych dla danego 
obiektu obciążeń wiatrem. Wskazane jest również  określenie nośności 
podłoża w celu dobrania optymalnych kotew do zamocowania wsporni-
ków podkonstrukcji. Należy uwzględnić dylatacje systemowe (co 25 
metrów w pionie i w poziomie). Wszystkie dylatacje konstrukcyjne budyn-
ku również muszą być przeniesione na system. 

Przełamać w miejscu docięcia.3

Przednią stronę płyty naciąć ostrym 
nożem wzdłuż łaty metalowej (przeciąć 
siatkę oraz naciąć strukturę płyty)

2

Rozmierzyć potrzebne formaty płyty 
podtynkowej.

1

Przeciąć siątkę na spodniej stronie płyty.4

Oszlifować brzegi płyty.5

Użyć	pilarki	ręcznej	lub	piły	tarczowej.

Wskazówka

Informacje ogólne, projektowanie 
i montaż

Przygotowanie płyty podtynkowej
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Budowa systemu

Budowa systemu | 5Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.

Podłoże masywne, system 
nierozprzestrzeniający ognia, 
podwyższona odporność 
mechaniczna

Podłoże masywne, system niepalny

1 2 3 4 65 85 7

1 Podkonstrukcja:
 Podkonstrukcja z konsolami ze stali nierdzewnej i profilami alumi-

niowymi do mocowania płyt podtynkowych. Kotwienie w nośnym 
podłożu dopuszczonymi do stosowania łącznikami.

2 Termoizolacja: 
 Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej (ew. z wełny szklanej). Typ W, 

niepalna. Grubość w zalezności od wymagań obiektowych.

3 Płyta podtynkowa: StoVentec Trägerplatte
 Płyta podtynkowa z granulatu szklanego, obustronnie wzmocniona 

siatką, grubość 12 mm, format 1,20 x 0,80 m lub 1,20 x 2,40 m; nie-
wielki ciężar - ok. 6 kg/m2, trudnozapalna B1 zgodnie z DIN 4102, mrozo-
odporna.

4 Masa zbrojąca: Sto-Armierungsputz 
 Akrylowa, gotowa do użycia masa klejąca i zbrojąca. Wysoka 

elastyczność, odporność na powstawanie rys, wysoka odporność na 
oddziaływania mechaniczne.

5 Siatka zbrojąca: Sto-Glasfasergewebe
 Odporna na alkalia siatka zbrojąca, stałość wymiarów przy optymalnej 

zdolności przenoszenia obciążeń. 
 Alternatywnie: Sto-Abschirmgewebe AES
 Ekranująca i zbrojąca siatka do ochory przed elektrosmogiem. Zdolność 

do ekranowania ponad 99% promieniowania elektromagnetycznego 
wysokiej częstotliwości. Tłumienie pól niskich częstotliwości.

6 Powłoka końcowa: Stolit (tynk akrylowy), 
 StoSilco (tynk silikonowy) lub StoLotusan (tynk z efektem lotosu)
 Bezcementowe, gotowe do użycia tynki wierzchnie. Wysoka odporność 

na działanie warunków atmosferycznych, niska skłonność do 
zabrudzeń, wysoka elastyczność i odporność mechaniczna. Odporność 
na oddziaływanie alg i grzybów. 

 Alternatywnie: okładzina ceramiczna, mozaika szklana, kamień 
naturalny

 Mrozoodporne klejenie bezposrednio na miejscu wbudowania dla 
urozmaicenia możliwości wykończenia elewacji.

1 Podkonstrukcja:
 Podkonstrukcja z konsolami ze stali nierdzewnej i profilami alumi-

niowymi do mocowania płyt podtynkowych. Kotwienie w nośnym 
podłożu dopuszczonymi do stosowania łącznikami.

2 Termoizolacja: 
 Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej (ew. z wełny szklanej). Typ W, 

niepalna. Grubość w zalezności od wymagań obiektowych.

3 Płyta podtynkowa: StoVentec Trägerplatte A
 Płyta podtynkowa do systemów niepalnych z granulatu szklanego, 

obustronnie wzmocniona siatką, grubość 12 mm, format 1,20 x 0,80 m 
lub 1,20 x 2,40 m; niewielki ciężar - ok. 6 kg/m2, mrozoodporna.

4 Powłoka gruntująca: Sto-Putzgrund 
 Preparat gruntujący.

5 Zaprawa zbrojąca: StoLevell Uni
 Mineralna zaprawa zbrojąca.

6 Siatka zbrojąca: Sto-Glasfasergewebe
 Odporna na alkalia siatka zbrojąca, stałość wymiarów przy optymalnej 

zdolności przenoszenia obciążeń. 
 Alternatywnie: Sto-Abschirmgewebe AES
 Ekranująca i zbrojąca siatka do ochory przed elektrosmogiem. Zdolność 

do ekranowania ponad 99% promieniowania elektromagnetycznego 
wysokiej częstotliwości. Tłumienie pól niskich częstotliwości.

7 Powłoka pośrednia: StoPrep Miral
 Barwiona, mineralna powłoka pośrednia. 

8 Powłoka końcowa: StoMiral K/R/MP (tynk mineralny), 
 Mineralny tynk wierzchni zgodny z EN 998-1



6 | Rozwiązania detali / wymagania wykonawcze Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.

Rozwiązania detali Wymagania wykonawcze

Dodatkowe	informacje	oraz	rysunki	szczegółowe	są	dostępne	u	lokalnego	przedsta-
wiciela	firmy	Sto.

Informacja

• System może być instalowany na podłożu, które umożliwia przeniesienie 
obciążeń. Montaż musi być poprzedzony wykonaniem obliczeń statyc-
znych z uwzględnieniem obciążenia wiatrem. System nadaje się idealnie 
na trudne podłoża - umożliwia kompensowanie nawet dużych 
nierówności. 

• Drzwi, okna, obudowy rolet, barierki, przykrycia poziome oraz podoki-
enniki muszą być zamontowane przed instalacją elewacji wentylowanej. 
Struktura systemu musi być uwzględniona podczas projektowania 
obróbek blacharskich, podokienników oraz innych elementów elewacji 
budynku. 

• W projekcie wykonawczym należy określić długości konsol ściennych. 

• W projekcie wykonawczym / warszatatowym należy zamieścić rysunki 
szczegółowe podkonstrukcji, połączeń systemowych oraz miejsc niety-
powych. Podstawą projektowania detali powinny być niniejsze wytyczne 
oraz biblioteka systemowych rozwiązań szczegółowych z 
uwzględnieniem obliczeń statycznych dla danego obiektu. 
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Powłoki systemowe

Płyta StoVentec Trägerplatte, 12 mm

Konsola Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Aluminium-T-Profil

Śruba Sto-Fassadenselbstbohrschraube
5,5x19 mm überdrehsicher

Wkręt samowiercący
Sto-Fassadenbohrschraube
5,5x24 mm

Płyta z wełny mineralnej typu VHF
z jednostronnym pokryciem włókniną ochronną

Kotwa mocująca według
obliczeń statycznych

Ściana zewnętrzna

E = Grubość układu powlekania w zależności od
          systemu czyszczącego
A = Wysięg kontsoli ściennej (patrz VAR 003)

Tynk Sto (w razie potrzeby)

Wykończeniowe powłoki malarskie

Śruba z płaskim
 łbem z osłoną

StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa
Przekrój pionowy, struktura systemu elewacji z płytą
(Skala ok. 1:3) VAR 002

Rev-Nr. 03/01.08.12

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy
ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie
budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez
projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych
komponentów.



Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.

Podkonstrukcja / Izolacja

Trasowanie elewacji
1) Wyznaczanie krawędzi dolnej 2) Wyznaczenie osi profili nośnych, 

obciążenie wiatrem do 1.6 kN/m²

Podkonstrukcja / Izolacja | 7
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  Profil nośny
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Płyta
StoVentec
Trägerplatte

Sto-Aluminium-
T-Profil

Narożnik
zewnętrzny
fasady
elewacji

    Obciążenie wiatrem zgodnie z DIN 1055-4: 2005-3.

    Schemat profilu nośnego według obliczeń statycznych zgodnie z VAR 012.
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Obciążenie wiatrem do 1,6 kN/m²

Obciążenie wiatrem do 2,6 kN/m²

Obciążenie wiatrem zgodnie z DIN 1055-4: 2005-3.
X  = minimalna odległość kołka od krawędzi

Obciążenie wiatrem uwzględnia około 3-krotny współczynnik bezpieczeństwa na niewydolność doświaczalnie
określonych obciążeń z płyty nośnej StoVentec
Berücksichtigung der Rohbautoleranzen sowie Plattenüberstand zur Fassadenaußenecke.

1)

1)

2)

zalecany kierunek wkręcania

1)

StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa
Brak tytułu
(Skala ok. 1:10) VAR 031

Rev-Nr. 03/01.08.12

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy
ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie
budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez
projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych
komponentów.

• W przypadku montażu, w którym dolna krawędź elewacji znajduje się w 
strefie działania wody rozbryzgowej, należy  zastosować rozwiązania, 
które zagwarantują stałą wentylację systemu (okładzina elewacji i/lub 
izolacja nie może być narażona na ciągłe rozbryzgi wody  z sąsiadujących 
powierzchni poziomych lub wód powierzchniowych / stałe zawilgocenie). 
Powtarzające się zawilgocenia na poziomie powyżej normalnych obciążeń 
od opadów deszczu może spowodować uszkodzenie systemu.  Przewidy-
wany poziom i położenie obszaru działania wody rozbryzgowej powinien 
zostać uwzględniony podczas projektowania, z uwzględnieniem specyfic-
znych cech obiektu / budowy.

• Dodatkowe mocowanie wkrętami wg detali VAR 020-023, minimalna 
odległość od krawędzi  > 50 mm.

• Alternatywnie, przy grubosci izolacji do 160 mm listwa startowa Sto-
Sockelprofil PH-K, obligatoryjnie z podkładkami dystansowymi Sto-Unter-
legscheibe (kompensacja nierówności podłoża)



8 | Podkonstrukcja / izolacja Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.

Podkonstrukcja / izolacja

Obszar elewacji z obciążeniem wiatrem 
do 1.6 kN/m²
• Rozstaw profili pionowych należy wyznaczyć zgodnie z projektem 

wykonawczym z uwzględnieniem doliczeń statycznych. Rozstaw stand-
ardowy - co 60 cm.

• Wyznaczenie osi profili należy rozpocząć od narożnika zewnętrznego

• Należy wyznaczyć 1, 2 i 3 oś. Odległość 2 osi od projektowanego 
narożnika okładziny musi być mniejsza niż 60 cm, odkległość trzeciej, 
mniejsza niż 120 cm. Przy wykonywaniu projektu należy uwzględnić 
istniejący stan surowy lub przyjąć odpowiednie tolerancje (należy 
uwzględnić wysięg okładziny przy narożniku zewnętrzym).

• Pionowe połączenia płyt nośnych należy zaznaczyć na 2 i 3 osi profili 
pionowych. 

• Podczas wyznaczania 1-szej osi profilu pionowego należy wziąć pod 
uwagę minimalną odległość kotwy rozporowej od narożnika (x) oraz 
maksymalny wysięg płyty nośnej - 30 cm od osi. Jeżeli to konieczne, 
należy użyć konsoli narożnej lub wspornika narożnego. 

• Pomiędzy 2gą i 3cią osią profili pionowych oraz w środkowej części 
elewacji, rozstaw może być wyznaczony od 30 do 60 cm, w zależności od 
potrzeb.

• Do wyznaczenia osi profili pionowych oraz lini pomocniczych, powier-
zchni ścian budynku należy użyć sznura budowlanego lub urządzenia 
laserowego.  Wysięgi konsol muszą być określone dla całej elewacji.

• Należy wziąć pod uwagę konieczność wykonywania spoin systemowych 
oraz przeniesienia na system dylatacji konstrukcyjnych budynku. Dodat-
kowe osie profili nośnych muszą być uwzględnione.

• Dodatkowe osie profili nośnych w strefach okołookiennych, przy 
połączeniach systemowych oraz w narożnikach muszą zostać wyznaczone 
celem wzmocnienia płyt nośnych. Każda płyta lub jej część musi być 
zamocowana na co najmniej 2 profilach. 

•		 Zaleca	się	zaznaczać	osie	profili	pionowych	zamiast	osi	łączników	rozporowych.
•	 Obciążenie	wiatrem	należy	przyjmować	zgodnie	z	wymaganiami	krajowymi.	

Uwagi

Wyznaczenie osi profili nośnych,  
obciążenie wiatrem od 1.6 do 2.6 kN/
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Obciążenie wiatrem do 1,6 kN/m²

Obciążenie wiatrem do 2,6 kN/m²

Obciążenie wiatrem zgodnie z DIN 1055-4: 2005-3.
X  = minimalna odległość kołka od krawędzi

Obciążenie wiatrem uwzględnia około 3-krotny współczynnik bezpieczeństwa na niewydolność doświaczalnie
określonych obciążeń z płyty nośnej StoVentec
Berücksichtigung der Rohbautoleranzen sowie Plattenüberstand zur Fassadenaußenecke.

1)

1)

2)

zalecany kierunek wkręcania

1)

StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa
Brak tytułu
(Skala ok. 1:10) VAR 031

Rev-Nr. 03/01.08.12

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy
ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie
budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez
projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych
komponentów.
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  Profil nośny
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    Obciążenie wiatrem zgodnie z DIN 1055-4: 2005-3.

    Schemat profilu nosnego według obliczeń statycznych zgodnie z VAR 012 oraz 013

Fasady podzielone według obliczeń obciążenia wiatrem

Obciążenie wiatrem do 1,6 kN/m² Obciążenie wiatrem do 2,6 kN/m²
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Podkonstrukcja / izolacja

Obszar elewacji z obciążeniem wiatrem 
od 1.6 do 2.6 kN/m²
• Rozstaw profili pionowych należy wyznaczyć zgodnie z projektem 

wykonawczym z uwzględnieniem doliczeń statycznych. Rozstaw stand-
ardowy - co 40 cm.

• Wyznaczenie osi profili należy rozpocząć od narożnika zewnętrznego

• Zaczynając od narożnika zewnętrznego, należy wyznaczyć najpierw 3cią 
oś profilu pionowego. Odległość między 3cią osią a projektowanym 
narożnikiem okładziny musi być mniejsza niż 120 cm. Przy wykony-
waniu projektu należy uwzględnić istniejący stan surowy lub przyjąć 
odpowiednie tolerancje (należy uwzględnić wysięg okładziny przy 
narożniku zewnętrznym) 2gą oś profili pionowych wyznaczyć w 
odległości 40cm w stronę narożnika.

• Pionowe połączenia płyt nośnych należy zaznaczyć na 1 i 3 osi profili 
pionowych. 

• Podczas wyznaczania 1-szej osi profilu pionowego należy wziąć pod 
uwagę minimalną odległość kotwy rozporowej od narożnika (x) oraz 
maksymalny wysięg płyty nośnej - 30 cm od osi. Jeżeli to konieczne, 
należy użyć konsoli narożnej lub wspornika narożnego. 

• Pomiędzy 1szą i 3cią osią profili pionowych oraz w środkowej części 
elewacji, rozstaw może być wyznaczony od 30 do 40 bądź 60 cm, w 
zależności od potrzeb.

• Do wyznaczenia osi profili pionowych oraz lini pomocniczych, powier-
zchni ścian budynku należy użyć sznura budowlanego lub urządzenia 
laserowego.  Wysięgi konsol muszą być określone dla całej elewacji.

• Należy wziąć pod uwagę konieczność wykonywania spoin systemowych 
oraz przeniesienia na system dylatacji konstrukcyjnych budynku. Dodat-
kowe osie profili nośnych muszą być uwzględnione.

• Dodatkowe osie profili nośnych w strefach okołodziennych, przy 
połączeniach systemowych oraz w narożnikach muszą zostać wyznaczone 
celem wzmocnienia płyt nośnych. Każda płyta lub jej część musi być 
zamocowana na co najmniej 2 profilach. 

3) Rozmieszczenie konsol ze stali 
nierdzewnej

Oś montażu kotew rozporowych należy 
przesunąć o ok. 20mm od osi profili 
pionowych 

3

2

Rozmieścić konsolę z uwzględnieniem 
mocowania stałego i przesuwnego na 
zaznaczonej osi pionowej zgodnie z 
projektem.

1

W	obszarach	o	zagęszczeniu	profili	co	40	cm	zaleca	się	montować	konsole,	w	taki	
sposób	aby	możliwe	było	skręcanie	podkonstrukcji	od	narożnika	zewnętrznego	do	
środka	elewacji.

Wskazówka

Przenieść zaznaczenie na pozostałe osie 
pionowe przy pomocy sznura traserskiego

•		 Zaleca	się	zaznaczać	osie	profili	pionowych	zamiast	osi	łączników	rozporowych.
•	 Obciążenie	wiatrem	należy	przyjmować	zgodnie	z	wymaganiami	krajowymi.	

Uwagi
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Podkonstrukcja / Izolacja

Montaż kotew ściennych 
(Sto-Wandhalter Edelstahl)

Montaż - termoizolacji

Konsole ścienne należy wyrównać w 
pionie.

3

2

Otwory w podłożu należy wiercić z uda-
rem lub bez, w zależności od budowy 
przegrody, materiału z jakiego jest wy-
konana, rodzaju łącznika rozporowego 
oraz jego Aprobaty Technicznej. Otwory 
muszą być przedmuchiwane jeśli wymaga 
tego podłoże lub aprobata łącznika.

1

Cała powierzchnia górnej części kołnierza 
musi być ściśle dociśnięta do konsoli 
ściennej łbem śruby łącznika. Ocynkowane 
łby śrub łącznika rozporowego muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie (powłoka 
bitumiczna, trwale elastyczna) zgodnie z 
Aprobatą Techniczną.

4

Przyłączyć konsolę ścienną do otworu, 
jeśli jest wymagana podkładka termiczna 
- umieścić ją pod stopą konsoli. Użyć 
konsol z mocowaniem stałym i przesuw-
nym zgodnie z projektem. 

Łączniki mechaniczne do montażu konsol ze stali nierdzewnej

•	 Podczas	montażu	łączników	mechanicznych	do	konsol	ściennych	należy	
przestrzegać	zapisów	Aprobaty	Technicznej	Łączników.

•	 Projekt	wykonawczy	powinien	zawierać	obliczenia	statyczne	i	dobór	odpowie-
dnich	łączników	w	zależności	od	rodzaju	podłoża	i	obciążeń	działających	na	
system.

Wskazówka

Właściwości:

•	 Płyty	izolacyjne	z	wełny	mineralnej	lub	szklanej	zgodne	z	EN	13162.
•	 Zdecydowanie	zalecane	są	płyty	z	jednostronnym	pokryciem	włókniną	ochronną
•	 Niepalne	A1	lub	A2	-	S1,	d0	zgodnie	z	z	EN	13501-1
•	 Przewodność	cieplna	w	zależności	oraz	grubości	izolacji	zgodnie	z	

obowiązującymi	przepisami	oraz	projektem

Informacja

Uwaga dotycząca montażu:
Przy szczelinie wentylacyjnej węższej niż 6cm łączniki do izolacji nie mogą 
być instalowane bezpośrednio w pobliżu osi profili pionowych. Należy je 
umieszczać obok osi profili. 

Przy	montażu	izolacji	należy	przestrzegać	wytycznych	dostawcy	materiału	izolacyj-
nego	oraz	łączników.

Wskazówka
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2

Płyty ułożyć przed montażem profili 
pionowych. Płyty ułożyć ściśle z 
przesunięciem (na mijankę) bez szczelin, 
wcisnąć na konsole ścienne. 

Alternatywnie płyty można ponacinać od 
spodu w miejscach nakładania na konsole 
ścienne.

1

Mocowanie płyt realizowane jest 
wyłącznie łącznikami (np. DH-T8; zużycie 
5 szt./m2) Należy wykluczyć wentylacje 
płyt izolacyjnych od tyłu. Musi być zach-
owana wymagana głębokość zakotwicze-
nia łączników (ok. 20mm). 

Izolacja nie musi być mocno ściśnięta, ale 
szczeliny, które powstają podczas 
montażu należy wypełnić oryginalnym 
materiałem izolacyjnym. 

Montaż - pionowe profile nośne

	
Schemat	mocowania	profili	należy	rozpatrywać	indywidualnie	dla	obiektu	na	pod-
stawie	projektu	z	obliczeniami	statycznymi.	Dla	obciążenia	wiatrem	powyżej	2.2	kN/
m2	rozpiętość	należy	zredukować	do	800	mm.

Informacja

Schemat podparcia profilu nośnego, obciążenie 
wiatrem do 2.2 kN/m² 
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Schemat podparcia profilu nośnego dla obciążenia 
wiatrem powyżej 2.2 kN/m²

GP =  mocowanie przesuwne 
FP =  mocowanie stałe
GP/GP = mocowanie podwójnie przesuwne
FP/GP =  mocowanie stało-przesuwne 
PST =  spoina między profilami 
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Montaż - pionowe profile nośne

Wymagania dla profili nośnych (Sto-Aluminium-T-Profil):

• Materiał: stop aluminium ENAW6063 zgodnie z EN755-2 (wytrzymałość 
na rozciąganie) Rm ≥ 245 N/mm², granica plastyczności RP 0.2 ≥ 195 N/
mm²) 

• Sto-Aluminium T-Profile 90 x 52.7 x 2.7 mm
• Maksymalna długość profilu 3 m
• Maksymalna rozpiętość podparcia w pionie 1.2 m, przy obciążeniu 

wiatrem 2.2 to 2.6 kN/m² maksymalnie 0.8 m
• Dopuszczalne ugięcie ramienia profilu: ramie profilu / 300
• Mocowanie stałe w środku profilu lub maksymalnie 1,5m od dolnego 

końca elementu. 

Sposoby mocowania i podparcia profili muszą być sprawdzone i potwierd-
zone obliczeniami statycznymi w projekcie wykonawczym. Schematy 
pokazują możliwości mocowania w zależności od geometrii budynku, 
wymagań statycznych, podłoża oraz wysięgu konsol ściennych. 

W przypadku punktów przesuwnych 
skręcanie / nitowanie musi być koniecznie 
wykonane na środku w podłużnych otwo-
rach konsol Sto-Wandhalter.

3

2

Przy szczelinie wentylacyjnej < 5 cm płyty 
termoizolacyjne należy naciąć pod 
pinowe profile nośne T. Profile T można 
docinać do wymaganej długości pilarką 
tarczową. Wsunąć pionowe profile 
nośne T. Ustawić w pionowe profile 
nośne do rozpiętego rusztu sznurowego. 

1

Wszystkie miejsca łączenia profili wykonać 
ze spoiną o szerokości min. 10 - 15 mm, 
aby zapewnić kompensacje 
rozszerzalności termicznej aluminium.

4

Skręcanie profili T zgodnie ze statyką jako 
punkty stałe i przesuwne przy użyciu 
wkrętów samowiercących Sto-Fassaden 
Selbstbohrschrauben 5,5 x 19 mm (alter-
natywnie: nitowanie nitami aluminiowymi 
/ ze stali nierdzewnej zgodnie z oblicze-
niami statycznymi).  
W przypadku punktów stałych, skręcanie 
/ nitowanie z zachowaniem statyki 
w środkowym lub dolnym otworze 
okrągłym.

•	 Pierwszą	i	ostatnią	oś	na	danej	elewacji	należy	zamontować	na	wspornikach	
przyściennych	zgodnie	ze	statyką	budynku,	do	tego	umocować	ruszt	sznurowy	
dla	ustawienia	pozostałych	profili.

•	 Rozpoczynając	od	narożników	zewnętrznych	umieszczać	profile	w	kierunku	
środka	elewacji.

•	 Przy	zastosowaniu	nitów	jako	łączników	należy	koniecznie	używać	właściwych	
nitów	i	urządzeń	do	nitowania,	aby	zapewnić	możliwość	ruchu	profili	T	w	punk-
tach	ruchomych.	

Wskazówka
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StoVentec Glass, Edelstahl / Aluminium-Unterkonstruktion
Ausbildung Gleit- und Festpunkte Tragprofil
(M ca. 1:3)

Mocowanie podwójnie przesuwne 
(GP/GP)

Mocowanie stało-przesuwne (FP/GP)

Mocowanie przsuwne (GP)Mocowanie stałe (FP)

Anzahl und Art der Verbindungs- und Verankerungsmittel je Wandhalter nach Statik.

1  Sto-Wandhalter Edelstahl FP/GP groß 4  Sto-Rahmendübel VF nach Statik
2  Sto-Wandhalter Edelstahl GP klein 5  Sto-Fassadenselbstbohrschraube
3  Sto-Aluminium-T-Profil     5,5x19 mm überdrehsicher

1

4
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4

1 3
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2 3
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5

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsätzlichen Funktionsweisen eines WDVS
bzw. einer VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen.
Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der
jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters / Kunden. Alle Maße sind bauseits zu
prüfen und festzulegen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten.

EAG 017

Rev.-Nr. 03/01.08.12
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Montaż płyty podtynkowej

Płyta StoVentec Tragerplatte 
Płyta StoVentec Tragerplatte A (niepalna)

•	 Format	mały:	
800	x	1200	x	12	mm

•	 Format	duży:	
1200	x	2400	x	12	mm

	

Sto-Fassaden-Schraube - wkręt ze stali 
nierdzewnej (5.5 x 24 mm) do podkon-
strukcji stalowo-aluminiowej.

Wymagana	ilość	łączników:
•	 obciążenie	wiatrem	do	1.1	kN/m²	co	najm-

niej13	wkrętów	na	m²
•	 obciążenie	wiatrem	do	1.6	kN/m²	co	najmniej	

21	wkrętów	na	m²
•	 obciążenie	wiatrem	do	2.6	kN/m²	co	najmniej	

29	wkrętów	na	m²

Porada dot. produktu

Porada dot. produktu

•	 Płyty	nośne	należy	zasadniczo	układać	z	przesunięciem,	nie	tworząc	spoin	
krzyżowych.	

•	 W	przypadku	gdy	odległość	wkęta	od	krawędzi	jest	większa	niż	6	cm	wymagany	
jest	dodatkowy	wkręt

Informacja
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  Profil nośny
Tragprofilstoß

Płyta
StoVentec
Trägerplatte

Sto-Aluminium-
T-Profil

Dodatkowe połączenie wkrętem przy spoinie profili nośnych, zachować odległość od pionowej krawędzi płyty podtynowej  > 50mm
Obciążenie wiatrem zgodnie z DIN 1055-4: 2005-3.

Schemat profilu nośnegowg obliczeń statycznych i zgodnie z VAR 012.

(P) Płyta dopasowania

Narożnik
zewnętrzny
elewacji

(P)

(P)

(P)

(P)

patrz
VAR 024

patrz
VAR 024

 1) Obciążenie wiatrem uwzględnia około 3-krotny współczynnik bezpieczeństwa na niewydolność doświaczalnie określonych obciążeń z płyty nośnej StoVentec
 2) Wartość mierzona od krawędzi płyty

Wkręt
samowiercący
Sto-Fassaden-
bohrschraube
5,5x24 mm

Obciążenie wiatrem do 1,1 kN/m² Obciążenie wiatrem do 1,6 kN/m²

(P)

1)

2)

StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa
System mocowania płyty nosnej StoVentec 1200x800x12 mm,
obciążenie witarem do 1,6 kN/m2  (Skala ok. 1:30) VAR 020

Rev-Nr. 03/01.08.12

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy
ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie
budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez
projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych
komponentów.

Schemat montażu - StoVentec Tragerplatte 
1200 x 800 x 12 mm, obciążenie wiatrem do 1.6 kN/m²
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•	 Płyty	nośne	należy	zasadniczo	układać	z	przesunięciem,	nie	tworząc	fug	
krzyżowych.	

•	 W	przypadku	gdy	odległość	wkęta	od	krawędzi	jest	większa	niż	6	cm	wymagany	
jest	dodatkowy	wkręt

Informacja

•	 Odległość	pionowa	krawędzi	płyty	od	spoiny	między	profilami	T	musi	wynosić	co	
najmniej	20	cm.	

•	 Każda	część	płyty,	musi	być	mocowana	do	profilu	T	minimalnie	3	wkrętami.
•	 Jeżeli	jest	to	wymagane	poziome	pasy	płyty	o	wysokości	40cm	muszą	być	wyko-

nywane

Informacja

600 600 300 bis 600 400 400 400 400
max.
300600

ca
. 4

0

m
in

. 2
00

m
in

. 2
00

m
ax

. 6
0

m
ax

. 1
17

50
50

25 25

300 do 400

Narożnik
zewnętrzny
elewacji

  Płyta nośna
Tragprofilstoß

Sto-Aluminium-
T-Profil

StoVentec-
Trägerplatte

Wkręt
samowiercący
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Płyta podtynkowa
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Wkręty systemowe Sto-Fassaden Bohr-
schrauben Edelstahl wkręcać bez 
wstępnego nawiercania otworu zgodnie 
ze schematem mocowania płyt. 
Przykręcanie zacząć od jednego rogu płyty,  
lub od środka, aby zapobiec wyginaniu się 
płyty. Płyty przykręcać na styk. 

2

1

Podczas przykręcania płytę docisnąć do 
profili nośnych. Wkręty mocowane do 
profili w środku płyty przykręcać naprze-
miennie względem środnika profilu. 
Każdą płytę całkowicie przykręcić 
przewidzianą ilością wkrętów przed 
montażem kolejnej. Upewnić się że płyta 
nie została przesunięta. Każda płyta lub 
jej część do conajmniej dwóch profili 
nośnych. 

3

Zaznaczyć górną krawędź płyty na profilu 
nośnym (około 76 cm powyżej dolnej 
krawędzi profilu). Dopasować pierwszy 
rząd płyt do zaznaczenia, zabezpieczyć je 
przed przesunięciem. Następnie 
zamocować płyty przy pomocy syste-
mowych wkrętów samowiercących. 
Połączenia płyt muszą znajdować się w 
osi profili T. Płyty łączyć na styk, bez 
kształtowania otwartych spoin. 

Prawidłowe osadzenie wkrętów

Ważna notatka

Rozmierzyć potrzebne formaty płyty 
podtynkowej. 

4

Przełamać w miejscu docięcia.6

Przednią stronę płyty naciąć ostrym 
nożem wzdłuż łaty metalowej (przeciąć 
siatkę oraz naciąć strukturę płyty)

5

Przeciąć siątkę na spodniej stronie płyty.7

Oszlifować brzegi płyty.8

Przygotowanie płyty podtynkowej

Użyć	pilarki	ręcznej	lub	piły	tarczowej.

Wskazówka



Cokół
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Kształtowanie cokołu Montaż listwy startowej

Wykonać połączenie między listwą coko-
łową, a izolacją cokołu przy użyciu taśmy 
uszczelniającej Sto-Fugendichtband.

2

1

Uniwersalne listwy cokołowe Sto-Sockel-
leiste montuje się w poziomie odpowied-
nio do grubości izolacji tak, aby przylegały 
na całej powierzchni ściany budynku.  
Nierówności ściany należy wyrównać za 
pomocą Sto-Unterlegscheibe lub  
Sto-Thermostopp-Element.  
Listwy cokołowe mocuje się w odległości 
ok. 33 cm, za pomocą łączników wbija-
nych Sto. Należy unikać skręcenia listew.

3

Przed rozpoczęciem prac montażowych 
należy ustalić wysokość cokołu (patrz 
także strona 7) i zaznaczyć ją przy użyciu 
sznura. Wykonać izolację cokołową  
i obwodową zgodnie z instrukcjami  
i wytycznymi, wydanymi przez firmę Sto.

Listwy cokołowe należy w miarę możliwo-
ści przymocować przez skrajne otwory. 
Aby ułatwić montaż listew cokołowych, 
założyć łączniki do listew  
Sto-Sockelleistenverbinder.

4

Na narożnikach budynku należy użyć 
elementów narożnych do  
Sto-Sockelleisten Universal. Elementy 
narożne można dopasować do narożników 
wewnętrznych i zewnętrznych.

5

Kształtowanie cokołu

Połączenie cokołu bez mostków termicznych



Cokół
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Montaż profili ochronnych i 
wentylacyjnych

Aluminiowy profil wentylacyjny 
Sto-Lüftungsprofil Alu

Profil	zapewniający	wentylację	systemu	i ochronę	
przed	małymi	zwierzętami	w strefie	cokołowej	
i przy	dolnych	zakończeniach	systemu	(wymiary		
30 x 40 mm	i 40 x 100 m)

Porada dot. produktu

Profil ochronny (krawędź dolna, boczna)
Sto-Kantenschutzprofil G

Profil	ochronny	na	krawędź	z	zintegrowaną	
siatką.

Porada dot. produktu

Przy montażu profilu wentylacyjnego 
należy naciąć płytę izolacyjną przy górnej 
krawędzi listwy startowej. 

2

1

Profil wentylacyjny wsunąć w nacięcie w 
płycie termoizolacyjnej.

3

Między listwą startową a profilem T 
należy zachować spoinę o szerokości od 5 
do 10 mm

Profil ochronny nałożyć na dolną krawędź 
płyty podtynkowej. 

5

4

Siatka profilu musi być mocowana na 
zakład na połączeniach profili. 

Sto-Kantenschutzprofil G musi być moco-
wany z przesunięciem względem 
połączeń płyt.

6

Profil wentylacyjny przymocować do 
profilu T podczas montażu płyty nośnej. 
Użyć systemowych wkrętów do mocowa-
nia płyt. Krawędź płyty powinna 
wystawać około 4 cm poniżej profilu 
wentylacyjnego. 

Należy zachować spoinę o szerokości 
minimum 1 mm między profilami ochron-
nymi. 

7



Kształtowanie narożników
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Narożnik zewnętrzny

Pionowe zamontowanie kątowników 
aluminiowych (maksymalna długość 3m) 
wyznacza krawędź narożnika 
zewnętrznego. Kątownik przykręcić 
wkrętami na całej wysokości narożnika do 
płyty podtynkowej na pierwszej powier-
zchni z zachowaniem odpowiedniego 
wysięgu, współgrającego z drugą 
płaszczyzną.

1

Profile L muszą być zamonotwane pio-
nowo na całej wysokości elewacji.

2

Profile L muszą być dopasowane do 
drugiej (prostopadłej) powierzchni fasady

3

Po zamontowaniu wszystkich płyt podtyn-
kowych w obrębie narożnika należy 
pomierzyć wysięg płyt do krawędzi 
czołowej.

5

4

Następnie przenieść krawędź czołową.6

Płyty podtynkowe na drugiej płaszczyźnie 
dosunąć do narożnika i przykręcić 
wkrętami do kątownika aluminiowego i 
profili nośnych T.

Nadmiar wystającej płyty odciąć obustron-
nie przy pomocy noża. Na koniec 
odłamać nadmiar wystającej płyty.

7

Krawędzie płyt przeszlifować pacą do 
szlifowania i zamontować narożniki 
zbrojące Sto-Gewebewinkel

8



Kształtowanie narożników
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Narożnik zewnętrzny - połączenie 
StoVentec R / ETICS

Przed montażem izolacji należy 
zamocować poziomo konsole Sto-Stutz-
halter Edestahl. Jeżeli wymaga tego 
projekt zastosować podkładki Sto-Ther-
mostop.

1

Profile L (dł maks. 3m) w pozycji pionowej 
muszą być mocowane do konsol Sto-
Stutzhalter Edelstahl wkrętami syste-
mowymi z zachowaniem statyki (punkty 
stałe i przesuwne). Mocowanie profili 
musi uwzględniać grubość płyty nośnej 
(12 mm). 

2

Zamontować drugi pionowy profil L (maks. 
długość 3 m) w jednej linii z zamocowanym 
już profilem L do spodniej strony płyty 
podtynkowej wkrętami Sto-Fassaden-
Schrabue Edelstahl. Płyta podtynkowa 
StoVentec powinna wystawać poza 
planowaną zewnętrzną krawędź planow-
anego ocieplenia ETICS zgodnie z przewid-
zianymi w projekcie tolerancjami.

4

3

Pociąć płyty podtynkowe zgodnie z 
zakładaną szerokością i zamocować do 
profili L wkrętami systemowymi.

5

Podczas układania izolacji, szczelinę 
między profilem L a ścianą należy 
wypełnić materiałem izolacyjnym. 

Płytę do której będzie przyklejana izolacja 
należy całopowierzchniowo zagruntować 
preparatem Sto-Putzgrund. Izolację 
przyklejać do ściany oraz krańcowej płyty 
zgodnie z zaleceniami dot. stosowanego 
systemu ETICS.

6

Po zamocowaniu izolacji wystający frag-
ment płyty podtynkowej odciąć zgodnie z 
informacją z rozdziału „Narożnik 
zewnętrznystr 18. pkt 7/8. Krawędź 
należy oszlifować.

7



Kształtowanie narożników Połączenie z dachem
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Narożnik wewnętrzny

Przed zabudowaniem narożnika należy 
przykleić taśmę Sto-Fugendichbant w 
miejscu połączenia płyt podtynkowych

1

Przylegające płyty podtynkowe szczelnie 
docisnąć i przekręcić wkrętami do pod-
konstrukcji.

Przy wykonywaniu powłok systemowych 
w narożniku zawsze wykonać nacięcie 
kielnią.

2

Attyka / dach

Przy montażu górnych płyt podtynko-
wych, na górną krawędź nałożyć Sto-
Regenabweisprofil G

1

Alternatywnie, Sto-Regenabweisprofil G 
może być zamocowany do płyty przed 
montażem. W takiej sytuacji kolejne 
mocowane płyty należy wsuwać w koryto 
profilu.

2

Sto-Regenabweisprofil	G	można	zastąpić	profilem	Sto-Dachbeluftungsprofil	G

Wskazówka



Okna i drzwi
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Podokiennik

•	 Przy	montażu	podokienników	należy	uwzględnić	tolerancje	budowlane.

•	 Otwór	wentylacyjny	musi	być	po	5	cm	węższy	z	każdej	strony	od	szerokości	
podokiennika.

•	 Dodatkowe	mocowania	i	profile	przedłużające,	montować	zgodnie	z	zaleceniami	
dostawcy	podokienników.	

Sto-Fensterbank Profi

•	 Absolutnie	szczelny
•	 Odporny	na	warunki	atmosferyczne
•	 Odporny	na	korozję

Wskazanie produktu

Informacja

Przykręcić podokiennik do ramy okiennej.2

1

Podokiennik musi być zamocowany do 
pionowych profili nośnych lub zamoco-
wany do ścian (lub konstrukcji) budynku.

3

Nakleić taśmę Sto-Fugendichtband na 
powierzchnie montażową podokiennika.

Płyty podynkowe muszą być docięte 
precyzyjnie na budowie, właściwie dopa-
sowane i zamocowane z użyciem taśmy 
Sto-Fugendichbad

4

Nasunąć Sto-Regenabweisprofil G na 
górną krawędź płyty (zob. detal)

5

Sto-Regenabweisprofil	G	można	zastąpić	profilem	Sto-Dachbeluftungsprofil	G

Wskazówka
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Ościeże

W	celu	zapewnienia	prawidłowej	izolacji	i	montażu	okien	i	drzwi	należy	przestrzegać	
wytycznych	RAL.

Wskazówka

1 Taśmę uszczelniającą Sto-Fugendichtband 
należy przykleić  na spodnią część profilu 
zabezpieczającego (Sto-Kantenschutzpro-
fil G). 

Izolację ościeży należy uzupełnić, a w razie 
konieczności przykleić do nośnego 
podłoża.  

3

2

Taśmę uszczelniającą Sto-Fugendichtband 
należy przykleić do profilu Fensterbank
-Bordprofil.

4

Po ustaleniu, jaka część szerokości ramy 
ma być widoczna, przykręcić pionowo 
profil zabezpieczający krawędzie (Kanten-
schutzprofil) do ramy okiennej. 

Wskazówka: należy uzyskać akceptację 
inwestora na przykręcenie profilu do 
ramy. 

Pionowy profil Sto-Aluminium-L należy 
wyrównać pionowo i poziomo do profilu 
(Sto-Kantenschutzprofil G)  i od spodniej 
strony przymocować do płyty elewacyjnej 
za pomocą śrub Sto-Fassaden-Bohrschrau-
ben.

5

Płytę StoVentec Trägerplatte należy dociąć 
jako płytę ościeżową, dopasować i wsu-
nąć w profil Kantenschutzprofil. 
Następnie należy przykręcić płytę oście-
żową do profilu L za pomocą śrub Sto
-Fassaden-Bohrschrauben. Wystającą 
płytę elewacyjną należy przyciąć zgodnie 
z opisem „Narożnik zewnętrzny“ (patrz 
strona 19 zdjęcia 7/8) i przeszlifować 
krawędź płyty. 

6
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Nadproże 

Konstrukcję	nadproża	należy	zamocować	przed	montażem	izolacji.	Przy	wymierzaniu	
podkonstrukcji	nadproża	należy	uwzględnić	grubość	płyty	nadproża.

Wskazówka

1 Taśmę uszczelniającą Sto-Fugendichtband 
należy przykleić  na spodnią część profilu 
zabezpieczającego Sto-Kantenschutzprofil 
G. 

Przed montażem izolacji należy zakotwić w 
podłożu pionowe wsporniki ze stali szla-
chetnej (Sto-Sturzhalter). W razie potrzeby 
należy użyć podkładek Sto-Thermostop. 

3

2

Profil Sto-Aluminium-L-Profil należy 
wyrównac poziomo do profilu Kanten-
schutzprofil uwzględniając grubość płyty 
(12 mm).

4

Po zdefiniowaniu, jaka część szerokości 
ramy ma być widoczna, przykręcić pio-
nowo profil zabezpieczający krawędzie 
(Kantenschutzprofil) do ramy okiennej. 

Wskazówka: należy uzyskać akceptację 
inwestora na na przykręcenie profilu do 
ramy. 

L-Profil (max. dł. 3 m) należy zamontować   
za pomocą śrub Sto-Fassaden-Selbstbohr-
schrauben do wsporników, wyrównując 
poziomo do profilu (Kantenschutzprofil). 
Należy wykonać punkty stałe i przesuwne.  

5

Izolację nadproża należy uzupełnić, a w 
razie konieczności przykleić do nośnego 
podłoża.  

6
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Aby wytworzyć spoinę wentylacyjną w 
nadprożu jako spoinę otwartą należy na 
przednią krawędź płyty nadproża nałożyć 
profil  Sto-Kantenschutzprofil G. 

8

7

Szerokość spoiny wentylacyjnej powinna 
wynosić od 10 do 20 mm. Alternatywnie 
zamiast profilu Kantenschutzprofil można 
zastosować profil Sto-Dachbelüftungspro-
fil G. Następnie płytę nadproża należy 
przykręcić za pomoca śrub Sto-Fassaden-
Bohrschrauben do profilu L.

9

Płytę StoVentec Trägerplatte należy dociąć 
jako płytę nadproża, dopasować i wsunąć 
w profil (Kantenschutzprofil). 
Docinając płytę nadproża należy zacho-
wać szczelinę wentylacyjną dla zapewnie-
nia wietrzenia systemu. 

Jeżeli w wysokości nadproża znajduje się 
zakończenie profilu T, należy płytę elewa-
cyjną odsunąć na tyle, aby miedzy po-
ziomą płaszczyzną płyty i profilem T był 
odstęp pionowy min. 20 cm.

Po montażu płyty nadproża należy na 
spodniej stronie płyty elewacyjnej 
odmierzyć, a następnie zaznaczyć na 
stronie wierzchniej i odciąć  jej nadmiar.  
W razie potrzeby przeszlifować krawędź 
płyty. 

 

10

Jako dolne wykończenie płyty wentyla-
cyjnej należy zastosować Kantenschutz-
profil. 

11



Spoiny

Pozioma spoina systemowaSzczeliny dylatacyjne i spoiny podziałowe

• Maksymalnie dopuszczalna długość krawędzi pioniowych i poziomych 
bez dylatacji na masywnych podłożach zakotwienia dla systemów z 
tynkiem jako warstwą wierzchnią wynosi 25 m. W przypadku systemów 
z zastosowaniem Sto-Glass Mosaic, Sto-Natursteinfliesen, Klinkerriem-
chen StoSilt Cera i płytek ceramicznych lub innych podłoży zakotwienia 
(np. stal lub drewno) należy dopuszczalną długość krawędzi bez dylatacji 
uzgodnić z dostawcą systemu.   

• W systemie należy uwzględnić położenie szczelin dylatacyjnych w pod-
łożu. Szerokość spoiny należy dopasować do  oczekiwanych odkształ-
ceń.  

• W obszarze szczelin dylatacyjnych i spoin systemowych należy całkowi-
cie rozdzielić cały system, łącznie z podkonstrukcją. 

Spoiny systemowe | 25Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.

Pionowa spoina systemowa

Dylatacja konstrukcyjna budynku Spoiny systemowe



Zbrojenie

Zbrojenie miejsc szczególnych

W	przypadku	powłoki	mineralnej		przed	zbrojeniem	diagonalnym	i	narożami	siatki	
zbrojacej	jak	i	pod	siatką	profili	(Kantenschutzprofile)	należy	całopowierzchniowo	
zaaplikować	Sto-Putzgrund	na	płyty	nośne.	

Informacja

Zbrojenie diagonalne przy otworach elewacyjnych
(okna, drzwi, nisze)
W narożnikach wnęk, otworów i nisz przed wykonaniem 
całopowierzchniowego zbrojenia systemowego należy wykonać zbrojenie 
diagonalne za pomocą Sto-Armierungspfeil. W przypadku powłoki organi-
cznej można zrezygnować ze zbrojenia diagonalnego jesli płyty nośne       
w obszarze przyłączenia są odsunięte o przynajmniej 20 cm.  

Narożniki zewnętrzne ościeży 
i budynku
Są one wykonywane za pomocą Sto- 
Gewebewinkel. 
Element Sto-Gewebewinkel należy przyło-
żyć do narożnika i całopowierzchniowo 
wtopić w masę zbrojącą. 

2

1 Obszar nadproża i ościeży
Przy otworach (okna, drzwi,  etc.) w masę 
zbrojącą wtapiana jest siatka listwy Sto-
Anputzleiste, profilu Sto-Kantenschutz-
profil G lub docięta do głębokości 
połączenia siatka Sto-Glasfasergewebe. 
Zbrojenie ościeża/ nadproża/ 
narożnika wewnętrznego 
Narożnik wewnętrzny między ościeżem i 
nadprożem zbrojony jest za pomocą 
Sto-Glasfasergewebe, przy czym siatka 
zbrojąca układana jest z zakładem min. 
10 cm. 

Siatkę profilu Kantenschutzprofil należy 
wtopić w masę zbrojącą, a w obszarze 
styku płyt ułożyć na zakład.  

4

3

Siatkę zbrojącą z powierzchni płyty wtopić 
w zaprawę zbrojącą, tak aby reszta siatki 
sięgała poza dolną krawędź profilu. 

5

Zbrojenie profilu Kantenschutzprofil
Należy nanieść zaprawę zbrojącą na płytę 
pod siatkę profilu Sto-Kantenschutzprofil.

Wystający poza krawędź profilu fragment 
siatki należy wzdłuż dolnej krawędzi 
profilu Kantenschutzprofil odciąć za 
pomocą ostrego noża.  

6

26 | Zbrojenie Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.



Powłoki końcowe | 27Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.

Zbrojenie Powłoki końcowe

Zbrojenie całopowierzchniowe

Wtapianie siatki
Siatkę zbrojącą należy wtopić w wilgotną 
masę zbrojącą. Pasy siatki należy układać 
na zakład o szerokości 10 cm.

2

1

Siatkę należy dociąć wzdłuż narożnika 
pod katem 45° używając ostrego noża.  
Na krawędziach zewnętrznych i 
wewnętrznych budynku oraz przy 
ościeżach należy dokładnie dociąć siatkę 
zbrojącą. 

Przed aplikacją masy zbrojącej należy 
sprawdzić, czy na krawędziach nie ma 
nadmiaru siatki i w razie potrzeby ponow-
nie ją dociąć.

3

Sto-Armierungsputz lub StoLevell Uni 
należy nanieść ręcznie lub maszynowo. 
Zależnie od masy zbrojącej grubość 
warstwy wynosi od 1,5 – 5 mm.  
Minimalna temparatura aplikacji wynosi   
+ 5 °C (patrz Instrukcje Techniczne).

Na końcu należy całopowierzchniowo 
nanieść masę zbrojącą.

4 3

Jako powłoki systemowe dla StoVentec R można zastosować wszystkie 
bezcementowe, gotowe do aplikacji lub mineralne tynki wierzchnie zgod-
nie z dopuszczeniem Z-33.2-394. 
W przypadku tynków mineralnych zaleca się zastosowanie warstwy po-
średniej zgodnie ze wskazówkami. Tynki mineralne wymagają zastosowa-
nia  podwójnej warstwy egalizującej. 

Należy przestrzegać minimalnej temperatury aplikacji podanej w Instruk-
cjach Technicznych (+ 5 °C). W przypadku powłok organicznych nie ma 
ograniczeń odnośnie współczynnika odbicia światła, natomiast mineralne 
tynki wierzchnie przy współczynniku odbicia światła <15% wymagają 
indywidualnej akceptacji obiektowej ze strony Sto. 

Zgodnie z dopuszczeniem Z-33.2-776  jako wykończenie powierzchni 
można stosować także okładziny dekoracyjne jak mozaika szklana, kamień 
naturalny czy płytki ceramiczne, dzięki czemu elewacje zyskują indywidu-
alny wygląd.  

Możliwe powłoki wierzchnie

5 6

StoVentec M

Powłoka dekoracyjna:   
Stolit K 3.0 + Siliciumcarbid 
F14

Powłoka dekoracyjna: Stolit 
Effect + Sto-Glasperlen

W	przypadku	powłok	mineralnych	przed	zbrojeniem	należy	zastosowac	na	całej	
powierzchni	płyt	nośnych	środek	gruntujący	Sto-Putzgrund.

Wskazówka

1 2

4

Stolit Milano

Stolit K 6.0

Stolit Effect 
Sto-Terrazzo Effect



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
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tel. 32 706 80 02
fax 32 706 80 03
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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

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
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