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StoLotusan Color

StoColor Neosil

Fasádní samočistící barva
•  Minimální náchylnost

ke znečištění, výrazný
samočistící efekt deštěm

•  Ideální ochrana, zejména
pro strany budov silně
zatěžované povětrnostními vlivy

* cena při jednom nátěru

Fasádní disperzní barva
s přísadou silikonu
•  minimální spotřeba

cca 0,13 l/m2 

•  vysoká kryvost, stálobarevnost
•  vysoká propustnost oxidu 

uhličitého a vodních par

* cena při jednom nátěru

StoColor Select
Jemně matná disperzní barva

Vnitřní barvy Sto jsou ideální 
povrchovou úpravou pro 
každý interiér, přitom splňují 
stavebně-technické požadavky 
a velmi dobře se zpracovávají, 
jak strojově, tak i ručně. 
Sortiment zahrnuje celou řadu 
dlouhodobě osvědčených 
organicky vázaných disperzních 
barev a anorganicky vázané 
barvy. Řadu ještě doplňují laky, 
lazury a plně tónovatelné barvy 
na disperzní bázi.

StoColor Select

Charakteristika
Funkce:
Dobré krytí, třída 2 dle EN 13 300.

Vzhled:
Jemně matná.

Oblast použití:
Zpracování pouze v interiérech.
Na plochy stěn a stropů.
Nenanášejte na vlhké nebo 
znečištěné podklady.

Technická data
Produktová skupina:
Interiérová disperzní barva.

Spotřeba
jeden nátěr: 0,14 – 0,15 l/m²
dvojí nátěr: 0,28 – 0,30 l/m²

Vydatnost: cca 7,0 m²/l.

Zpracování:
Natírání, válečkování a stříkání 
metodou airless.

Cena při jednom nátěru

3,50 Kč/m2

15 Kč/kg, 25 Kč/l

StoTherm KD = 30% úspora času a fi nancí
Reference:
•  BD na ulici Sochorova v Brně – cca 1 600 m2 tl. 100 mm,

gen. dodavatel fi rma KOMFORT a.s.
•  BD na ulici Čeňka Růžičky v Brně – zatím aplikováno cca 680 m2 

tl. 120 mm, gen. dodavatel SKANSKA Brno s.r.o.
•  BD na ulici Arnošta Valenty, Praha – Černý Most – cca 2 800 m2 

v tl. 120 mm a 60 mm, gen. dodavatel SKANSKA a.s.
•  BD na ulici Sedláčkova, Brno-Líšeň, v současné době v realizaci,

celk. plocha cca 4000 m2 v tl. 80 mm, gen. dodavatel ABD Group a.s.
• BD Dobříš, gen. dodavatel Coninvest – cca 900 m2

•  Administrativní budova Amazon Court Praha,
gen. dodavatel Metrostav – cca 700 m2

•  Galerie Fenix Praha, gen. dodavatel PSJ Jihlava – 5 000 m2
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Při odběru jedné palety
PROFI VÁLEČEK Sto

ZDARMA!

Při odběru deseti palet
JEDENÁCTÁ PALETA 

ZDARMA!

Již 20 000 m2

v České republice zatepleno!

Testováno
Cechem malířů 

 a lakýrníků v ČR

BD, ulice Sochorova, Brno BD, ulice Sedláčkova, Brno-Líšeň BD, ulice A. Valenty, Praha – Černý Most Galerie Fenix Praha


