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Decoratieve
binnenafwerkingen

Sto binnenafwerkingen
Iedere afwerking is zo goed als de ondergrond waarop hij aangebracht
wordt, dat weet iedereen. Daarom biedt Sto Isoned passende gronderingen,
reparatie- en egalisatiepleisters voor het optimaliseren van de ondergrond.
De Sto binnenafwerkingen zijn er in verschillende kleurstellingen, organisch,
mineraal of op silicaatbasis met verschillende structuren en korrelgrootte.
Deze brochure geeft u een overzicht van ons productprogramma op het
gebied van de Sto binnenafwerkingen.

Gronderingen
Aangezien iedere ondergrond en afwerking een andere
ondergrondvoorbehandeling vraagt, hebben wij verschillende gronderingen in ons programma.
StoPrim Plex
Universele, waterige grondering voor binnen en buiten.
Geschikt voor minerale en organische ondergronden en
afwerkingen.

StoPrep In
Voorstrijk voor minerale en organische afwerkingen.

StoPrep Sil
Conserveringsmiddel-, oplosmiddel- en weekmakervrije
voorstrijk voor minerale afwerkingen.

Reparatie- en egalisatiepleisters & plamuren
Of het nu gaat om grote projecten of kleine reparatiewerkzaamheden,
handmatig of machinaal verwerken, de Sto reparatie-, egalisatiepleisters
en plamuren dekken het gehele toepassingsgebied af. In combinatie met
de juiste grondering vormen ze de juiste ondergrond voor een mooie
wand- en/of plafondafwerking.

StoLevell In XXL
Het product voor grote vlakken met de machine.
Eenvoudig te verwerken dunpleister zowel handmatig
als machinaal, voor beton, gelijmde kalkzandsteen
elementen, pleisters, gasbeton, gipskarton platen en
andere minerale ondergronden. Laagdikte maximaal
3 mm. Verwerkbaar met een StoSilo Comb en alle
gangbare schneckenpompen. Hoog standvermogen en
vullend vermogen. Eenvoudig te schuren.

StoLevell In Fine
Eenvoudig met de hand verwerkbare dunpleister voor
beton, gelijmde kalkzandsteenelementen, pleisters, gasbeton, gipskartonplaten en andere minerale ondergronden. Emissie-, oplosmiddel- en weekmakervrij.
Zeer goede hechting, overschilder- en overpleisterbaar
met organische producten.

StoLevell In Repair
Plamuur voor binnen, voor het vullen en repareren van
gegrondverfd hout (binnen), pleisterwerk en beton.
Sneldrogend, hoog vullend vermogen en eenvoudig
schuurbaar.

StoLevell In Fill
Voor het vullen en pleisteren van voegen, scheuren en
grote gaten in wanden en plafonds binnen.
Verhardt en droogt snel. Als voegvuller van gipskarton
platen inzetbaar. Tot op nul op te zetten en
licht verwerkbaar. Laagdikte max. 30 mm.

StoLevell In Z
Voor het vullen en vlak pleisteren van diepe gaten en
voegen in betonelementen. Alleen voor
binnenverwerking.
Basis: witte cement. Verhardt en droogt snel, tot op nul
op te zetten. Licht verwerkbaar, laagdikte per arbeidsgang max. 15 mm.

Binnensierpleisters
Sto beschikt over meerdere binnensierpleisters. Zo is er StoDecolit in
spachtelstructuur en als modelleerpleister, een hoogwaardige organische
sierpleister voor binnen met TÜV kenmerk.

StoDecolit
StoDecolit K/MP is een organische sierpleister voor
binnen, toepasbaar op zowel minerale als organische
ondergronden. Oplosmiddel-, weekmakervrij, hoog
elastisch en goed bestand tegen mechanische belasting.
In spachtelstructuur (StoDecolit K) en modelleerpleister
(StoDecolit MP).

StoGranit
StoGranit is een organische decoratieve natuursteenpleister voor binnen. Goed geschikt voor vlakken welke
een hoge mechanische belasting kennen. Oplosmiddel-,
weekmakervrij, hoog elastisch. Korrelgrootte 1,5 mm en
in tien standaard kleuren leverbaar.

Decoratieve binnenafwerkingen: Linea di calce
Met Linea di calce is het natuurlijke materiaal kalk weer helemaal terug,
als materiaal voor de mooiste afwerkingen. Door middel van de verschillende hoogwaardige technieken, kunnen de meest uiteenlopende en
in het oog springende afwerkingen worden gerealiseerd. Het Linea di
calce programma bestaat uit vier hoofdgroepen; StoLook Effeto, StoLook
Fondo, StoLook Veneziano en StoLook Marmorino.
StoLook Effeto
StoLook Effeto is een minerale decoratieve pleisterafwerking op kalkbasis, voor een gladde of effect- pleisterafwerking op vlakke ondergronden. Voorzien van
effectpigmenten, in verschillende kleuren, volgens de
StoColor Collection.

StoLook Fondo
StoLook Fondo is een minerale decoratieve pleisterafwerking op kalkbasis voor het realiseren van vlakke
ondergronden. Bijvoorbeeld als basis voor StoLook
Effeto/Marmorino/Lasura in verschillende kleuren, volgens de StoColor Collection.

StoLook Veneziano
StoLook Veneziano is een minerale decoratieve pleisterafwerking op kalkbasis voor oppervlakken in classico,
liscio,travertino en rustico stijl. Te kleuren met StoLook
Punto F, zijnde een marmermeel.

StoLook Marmorino
StoLook Marmorino is een minerale decoratieve pleisterafwerking op kalkbasis voor een effect pleisterafwerking
met Marmer karakter op vlakke ondergronden, in verschillende kleuren, volgens de StoColor Collection.

StoLook Lasura
StoLook Lasura is een transparante, waterdampdoorlatende lazuurverf, geschikt voor op StoLook Fondo en
StoDecolit MP. Oplosmiddel-, weekmakervrij. Te kleuren
met StoTint Aqua.

StoLook Piccolo
StoLook Piccolo is een multicolor afwerking met een
zeer robuust en hard oppervlak. Voor kleuren zie de
StoColor Collection.

StoLook Struktur
StoLook Struktur is een goed vullende dispersie structuurmuurverf in zowel fijn als grof. Kleuren volgens
het StoColor systeem. Verwerking: strijken, rollen en/of
spuiten.

Silicaat binnenprogramma
Het Sto silicaat binnenprogramma kenmerkt zich door een hoge schimmelwering zonder chemische toeslagstoffen, conserveringsmiddel-, oplosmiddel- en weekmakervrij, hoge dampdoorlatendheid en onbrandbaarheid
c.q. slecht ontvlambaar.

StoPrep Sil
StoPrep Sil voorstrijk voor minerale afwerkingen.

StoDecosil K
StoDecosil K is de silicaatsierpleister.

StoSil Decor
StoSil Decor is een decoratieve structuurafwerking.

StoSil Struktuur
StoSil Struktuur is een vullende structuurverf.

StoSil Patina
StoSil Patina is een direct te verwerken Lazuur op
silicaatbasis.

TÜV kenmerk & natureplus®
Gezondheid, duurzaamheid, milieu, oplosmiddelvrij zijn enkele van de
thema’s waar de kenmerken TÜV en natureplus® voor staan.

Gezondheid komt op de eerste plaats.
Daarom moet men weten dat er voor binnenproducten
drie categorieën zijn, te weten:
• traditionele kwaliteiten
• oplosmiddelvrije kwaliteiten
• TÜV-geteste kwaliteiten.
TÜV-geteste kwaliteiten:

U hebt het recht op zekerheid en duidelijkheid. Daarom
zijn veel van onze producten TÜV gekeurd. Regelmatig
en onaangekondigd worden er steekproeven
uitgevoerd. Op deze manier wordt er gekeken of de
Sto-producten daadwerkelijk geen schadelijke stoffen
bevatten.

Duurzame bouwmaterialen.
Natureplus® is een internationaal kwaliteitskenmerk
voor duurzame bouwmaterialen, welke getest zijn qua
gezondheid, milieu en gebruik. Natureplus® is een
internationale vereniging voor het toekomstgericht
bouwen en wonen met circa 100 deelnemers uit
verschillende Europese landen.
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