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Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 
είναι μια σχετικά καινούρια φιλοσοφία  
κατασκευής για την ελληνική πραγματικό-
τητα. Η κύρια πηγή εμπειρίας προέρχεται 
από το εξωτερικό, όπου ιδιαίτερα στα συ-
στήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με 
λεπτού πάχους οργανικά ή ανόργανα επι-
χρίσματα υπάρχει πολυετής εμπειρία, όπου 
διέπεται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
κανονισμούς. 

Η βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη κυκλοφορία ενός συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι η σήμανση CE που πρέπει να φέρει 
το σύστημα. Η σήμανση CE του συστήματος υποδηλώνει τη συμμόρφωση του 
τελικού προϊόντος με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την ασφαλή χρήση 
του στα κτίρια.
Στη χώρα μας έχουν ήδη κατασκευαστεί περισσότερα από 1.500.000 m2 συστή-
ματος εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm, με παροχή υλικών και τεχνικής 
υποστήριξης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή από την StoHellas και τους 
έμπειρους μηχανικούς του τεχνικού τμήματος.

Οι κυριότερες επιλογές ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm 
είναι τρεις: StoTherm Classic, StoTherm Vario και StoTherm Μineral.
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StoTherm Classic Eπισκόπηση

1. Υπόστρωμα : τούβλο, σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντοσανίδες, ξύλο, 
μέταλλο.

2. Τροποποιημένο τσιμεντοειδές συγκολλητικό stoaDh-B, για 
ανόργανα υποστρώματα ή stoturbofix ή stoDispersion adhesive 
ανάλογα με το υπόστρωμα.

3. Θερμομονωτική πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης ειδικών προδι-
αγραφών για χρήση σε Etics βάση πιστοποίησης cE : sto-Eps Board 
K80 cE (λ = 0,036 W/mK) ή sto-Eps Board top32 cE  
(λ=0,032 W/mK).

4. Οργανικός, ελαστομερής, έτοιμος προς χρήση, σοβάς οπλισμού 
stoarmat classic.

5. Υαλόπλεγμα : sto glassfibre Mesh f 110 cm. Ενισχυτικό υαλό-
πλεγμα υψηλών αντοχών, ανθεκτικό στα αλκάλια.

6. Τελική επικάλυψη : Έτοιμα προς χρήση έγχρωμα οργανικά επιχρί-
σματα. Επιλογή ανάμεσα σε ακρυλικά stolit K/r/Mp - σιλικονούχα 
sto silco K/r/Mp και sto lotusan K (lotus Effect®) ή υδρυάλου - 
stosil.

StoTherm Vario Eπισκόπηση

1. Υπόστρωμα : τούβλο, σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντοσανίδες.

2. Τροποποιημένο τσιμεντοειδές συγκολλητικό stoaDh-B, για 
ανόργανα υποστρώματα ή άλλο συγκολλητικό μέσο π.χ. stoturbofix 
ή stoDispersion ανάλογα με το υπόστρωμα.

3. Θερμομονωτική πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης ειδικών προδι-
αγραφών βάση πιστοποίησης cE: sto-Eps Board K80 cE  
(λ = 0,036 W/mK ) ή sto-Eps Board top32 cE (λ=0,032 W/mK)

4. Τροποποιημένο τσιμεντοειδές ενισχυτικό επίχρισμα οπλισμού και 
εμποτισμού υαλοπλέγματος sto levell Duo plus.

5. Υαλόπλεγμα : sto glassfibre Mesh f 110 cm.  
Ενισχυτικό υαλόπλεγμα υψηλών αντοχών, ανθεκτικό στα αλκάλια.

6. Αστάρι ανάλογα με το τελικό επίχρισμα.

7. Τελική επικάλυψη : Ανόργανο (sto Miral K/r/Mp και sto Miral l) ή 
οργανικό επίχρισμα (stolit K/r/Mp, stosilco K/r/Mp, sto lotusan) με 
αυξημένες αντοχές σε θερμοκρασιακές μεταβολές, μηχανικές κατα-
πονήσεις, άλγη και μύκητες. 

Συνήθως απαιτείται ενδιάμεση στρώση (αστάρι) για βελτίωση της πρό-
σφυσης ανάμεσα στην ενισχυτική και τελική στρώση. Στα ανόργανα 
τελικά επιχρίσματα απαιτείται συνήθως και τελική στρώση βαφής για 
τέλεια χρωματική ομοιομορφία της πρόσοψης.
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Το StoTherm Classic χρησιμοποιείται για πάνω 
από 40 χρόνια και αναγνωρίζεται ως το κορυ-
φαίο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και το 
σημείο αναφοράς της αγοράς.
Η παγκόσμια επιτυχία του προσφέρει την μέγιστη 
αξιοπιστία και αντοχή, όπως επιβεβαιώνεται μέσα 
από τα πάνω από 100 εκατομμύρια εγκατεστημένα 
τετραγωνικά μέτρα συστήματος σε όλο τον κόσμο και 
σε κάθε κλιματική ζώνη. Αντοχή σε κρούση 10 φορές 
μεγαλύτερη αυτής των ανόργανων συστημάτων, 
μέγιστη προστασία από ρηγματώσεις, αξεπέραστη 
αντοχή σε άλγη και μύκητες και ατελείωτες αισθητι-
κές επιλογές κάνουν το StoTherm Classic το υπέρτατο 
τεχνικά σύστημα θερμομόνωσης προσόψεων.

Το StoTherm Vario χρησιμοποιείται επιτυχημένα 
για πάνω από 40 χρόνια και η συνεχής εξέλιξη 
του προσφέρει μια οικονομική, ευέλικτη και 
ασφαλή λύση για τη θερμομόνωση των κτιρίων.
Η χρήση του StoLevel Duo Plus στην στρώση οπλι-
σμού και του ειδικά επιλεγμένου υαλοπλέγματος Sto 
Glassfiber Mesh πρσφέρουν ασφάλεια και αντοχή 
στην χρήση. Η κορυφαία ποιότητα των τελικών σο-
βάδων της Sto εξασφαλίζουν την άριστη αισθητική 
και την προστασία απο τις καιρικές συνθήκες.
Οι ατελείωτες επιλογές σε απόχρωσή και υφή, προ-
σφέρουν μοναδική εμφάνιση για κάθε απαίτηση.

StoTherm Classic 
Το κορυφαίο οργανικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

StoTherm Vario 
Σύστημα με διογκωμένη πολυστερίνη και συνδυασμό  
ανόργανων και οργανικών επιχρισμάτων

Στα συστήματα stotherm classic 
και stotherm vario η μηχανική 
στήριξη είναι προαιρετική και 
χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώ-
σεις σαθρών υποστρωμάτων και 
ανεστραμμένων επιφανειών.

Η κορυφαία θερμομόνωση για τα 
συστήματα stotherm classic και 
stotherm vario γίνεται με την χρήση 
της διογκωμένης πολυστερίνης με 
γραφίτη sto-Eps top32 με λ=0,032 
W/mK.
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Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για την εφαρμογή  
ενός συστήματος StoTherm ανατρέξτε στο φυλλάδιο  
Εφαρμογή Συστήματων Εξωτερικής Θερμομόνωσης.

• Σε οπτοπλινθοδομή συνίσταται το κλείσιμο των 
πιθανών οπών στα τούβλα (π.χ. μπατική), ενώ 
πρέπει να έχει παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος 
στεγνώματος των επιφανειών σκυροδέματος και 
των επιχρισμάτων. 

• Επίσης σε κάθε περίπτωση (νέα κατασκευή ή υπάρ-
χουσα) προτείνεται να ελέγχεται η επιπεδότητα 
των υποστρωμάτων καθώς από τον παράγοντα 
αυτό εξαρτάται η τελειότητα του τελικού αποτελέ-
σματος, καθώς επίσης και οι ‘’περασιές’’ με τα 
υπόλοιπα στοιχεία το κτιρίου όπως κουφώματα, 
μάρμαρα, ποδιές παραθύρων κλπ (Δηλ. μπαίνουν 
"ράμματα" και αλφαδιάζεται η όψη του κτιρίου 
κατά την έναρξη των εργασιών εξωτερικής θερμο-
μόνωσης).

1. Υπόστρωμα
To υπόστρωμα πρέπει να είναι ικανό να φέρει φορτία, καθαρό και σχε-
τικά ομαλό. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η φέρουσα ικανότητα ή σε 
γωνιακά τμήματα πολυόροφων κτιρίων (εξαιτίας τάσεων αποκόλλησης 
που ασκούνται από στροβιλισμούς του ανέμου ), ενδέχεται να απαιτηθεί 
πλήρης ή κατά τόπους μηχανική στερέωση.

Περιγραφή τρόπου κατασκευής

StoTherm Μineral Eπισκόπηση

1. Υπόστρωμα: τούβλο, σκυρόδεμα, σοβάς, ξηρά δόμηση κλπ.

2. Τροποποιημένο τσιμεντοειδές συγκολλητικό stoaDh-B, για 
ανόργανα υποστρώματα ή άλλο συγκολλητικό μέσο ανάλογα με το 
υπόστρωμα.

3. Θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα ειδικών προδιαγραφών με 
πλεγμένες ίνες για χρήση σε εξωτερική θερμομόνωση ΜΕ πιστοποί-
ηση cE κατά ΕΝ 13162: sto MinEral fiBrE Board 040 (λ = 0,040 
W/mK ) και sto Mineral fibre Board 036 (λ=0,036)

4. Μηχανική στήριξη με ειδικά βύσματα ανάλογα με το υπόστρωμα

5. Τροποποιημένο τσιμεντοειδές επίχρισμα οπλισμού και εμποτι-
σμού υαλοπλέγματος sto levell Duo plus + αστάρι ή stoarmat 
classic

6. Υαλόπλεγμα : sto glassfibre Mesh f 110 cm. Ενισχυτικό υαλό-
πλεγμα υψηλών αντοχών, ανθεκτικό στα αλκάλια.

7. Τελική επικάλυψη : Ανόργανό (sto Miral K/r/Mp) ή οργανικό 
επίχρισμα (stolit K/r/Mp, stosilco K/r/Mp, sto lotusan K) τελικής 
στρώσης με αυξημένες αντοχές σε θερμοκρασιακές μεταβολές και 
μηχανικές καταπονήσεις. 

Το StoTherm Mineral χρησιμοποιείται όταν 
υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις πυρασφάλειας για 
την πρόσοψη του κτιρίου. Μπορεί να εφαρμο-
στεί τόσο με ανόργανο (StoLevel Duo Plus) όσο 
και με οργανικό! (StoArmat Classic) σοβά οπλι-
σμού.
Η χρήση πιστοποιημένων με CE, για χρήση σε συστή-
ματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πλακών πετροβάμ-
βακα (υψηλής πυκνότητας) είναι απόλυτα απαραίτητη 
για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη πρόσφυση και η 
αντοχή του συστήματος.
Ως τελικό επίχρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οποιοσδήποτε από τους οργανικούς ή ανόργανους 
τελικούς σοβάδες της Sto.

StoTherm Mineral 
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες πετροβάμ-
βακα και ανόργανα ή οργανικά επιχρίσματα.

Το παραπάνω σύστημα έχει σχεδιαστεί για να πληρεί ειδικές προδιαγραφές 
πυροπροστασίας για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών είτε για την εξωτερική 
μόνωση πολυόροφων κτιρίων. 

Υπόστρωμα ικανό να φέρει 
φορτία και κατάλληλο για 
συγκόλληση, με ανεπιπεδό- 
τητες έως 1cm/m.

O σωστός σχεδιασμός και η σωστή τοποθέτηση είναι  
τα θεμέλια για την ποιότητα και την αντοχή στον χρόνο.

 1 2 3 4 5 6 5 7
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4. Ενδιάμεση στρώση και τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης
Ο ενδιάμεσος ενισχυτικός σοβάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με μηχανές 
ψεκασμού, είτε με ειδικές σπάτουλες.

• Η χρήση των έτοιμων οργανικών επιχρισμάτων όπως το StoArmat Classic,  
διευκολύνει γενικά το στάδιο αυτό εξαιτίας της εργασιμότητας και της σταθερής 
ποιότητας του υλικού (δεν παρασκευάζεται μίγμα). Τα υλικά δεν στεγνώνουν 
μέσα στις μηχανές ψεκασμού, με αποτέλεσμα να βοηθούν στην ταχύτερη 
εργασία χωρίς ανάγκη καθαρισμού της μηχανής καθημερινά.  
Όλοι οι οργανικοι σοβάδες της Sto (StoArmat Classic, Stolit κλπ), με χρήση κατάλλη-
λων επιταχυντών (τεχνολογία QS) μπορεί να επιταχύνουν δραματικά το στέγνωμα 
του υλικού και τη δημιουργία υδατοστεγούς επιφάνειας, γεγονός που μπορεί να 
φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας 
ή βροχής. Η τεχνολογια QS για τα οργανικά υλικά του συστήματος StoTherm Classic 
εξασφαλίζει εργασιμότητα σε συνθήκες εως και +1ºC και 95% σχετική υγρασία.

• Η κατανάλωση του σοβά οπλισμού κυμαίνεται από 2,5 έως και 3,5 kg/m2 (πάχος 
στρώσης 2-3 mm) ανάλογα με την επιπεδότητα του υποστρώματος και τις ιδιότητες 
του υλικού (στην περίπτωση του πετροβάμβακα αναμένονται γενικά μεγαλύτερες 
καταναλώσεις σε σχέση με την διογκωμένη πολυστερίνη εξαιτίας της αδυναμίας 
επεξεργασίας των πλακών μετά την τοποθέτηση για εξασφάλιση επιπεδότητας  
~ 4,5 kg/m2).

• Αμέσως μετά την εφαρμογή του σοβά οπλισμού, το υαλόπλεγμα εμβαπτίζεται 
στον υγρό ακόμα σοβά, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως. Οι στρώσεις του υαλοπλέγ-
ματος πρέπει να επικαλύπτονται ΠΑΝΤΑ κατά περίπου 10cm στις πλευρές και στις 
άκρες ώστε να διασφαλίζεται η κατανομή των τάσεων των θερμομονωτικών πλα-
κών και η συνέχεια της θωράκισης του συστήματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η ποιότητα του υαλοπλέγματος, οι αντοχές του και ο σωστός 
τρόπος τοποθέτησης είναι ζωτικής σημασίας για την αντοχή και την διάρκεια ζωής 
των συστημάτων. Κανένα σημείο του συστήματος δεν πρέπει να μένει χωρίς οπλι-
σμό επικαλυπτόμενο στις ενώσεις. 

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα 
ειδικά τεμάχια του συστήματος όπως 
γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, ειδικά 
τεμάχια για σκοτίες κλπ.

Δείτε το  
φυλλάδιο

Ταχυστέγνωτα  
προϊόντα τεχνο-
λογίας QS και FT 

2. Τοποθέτηση πλακών πολυστερίνης ή πετροβάμβακα
Οι πλάκες τοποθετούνται ΠΑΝΤΑ «σταυρωτά», όπως στην οπτοπλινθο-
δομή (ακόμα και στις γωνίες του κτιρίου κλπ.), φροντίζοντας να μην μέ-
νουν ανοικτοί αρμοί ή μεγάλες ανεπιπεδότητες. Το συγκολλητικό κονίαμα 
τοποθετείται επάνω στις πλάκες, συνήθως περιμετρικά και σημειακά στο 
κέντρο της πλάκας ώστε να μπορεί να απορροφήσει ανωμαλίες του υπο-
στρώματος (κατανάλωση ~ 3 – 4 kg/m2) Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 
στους χρόνους εργασιμότητας των μιγμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η 
άριστη πρόσφυση των πλακών. 

• Τυχόν κενά και αρμοί πρέπει να γεμίζονται είτε με κομμάτια του μονωτικού είτε 
με ειδικό αφρό πολυουρεθάνης, Sto Filler Foam SE, που ΠΡΕΠΕΙ να είναι μη 
αναφλέξιμος (Euroclass E - "αυτοσβενήμενο").
Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πλακών διογκωμένης πολυστερί-
νης, ακολουθεί εξομάλυνση της επιφάνειας με ειδικά ‘’τριβεία’’ ώστε τελικά να 
παραδοθεί απόλυτα ομαλή και επίπεδη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Έχει ιδιαίτερη σημασία η ποιότητα του μονωτικού υλικού, εξαι-
τίας των επιθυμητών ιδιοτήτων του (σκληρή, διογκωμένη πολυστερίνη, χαμη-
λής πυκνότητας), για την σταθερότητα των διαστάσεων των πλακών (ύψος, 
πλάτος, πάχος, επιπεδότητα) και για την αξιοπιστία του συντελεστή θερμομό-
νωσης λ (βάση πιστοποιητικού CE).

• H πιστοποίηση CE των θερμομονωτικών υλικών ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ειδικά για 
χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) καθώς βάση της πιστο-
ποίησης ETA (European Technical Approval) των συστημάτων, ΜΟΝΟ οι πλάκες 
αυτές είναι ασφαλείς για χρήση ως μέρος πιστοποιημένου συστήματος.

3. Μηχανική στερέωση μονωτικών πλακών
Στα συστήματα με διογκωμένη πολυστερίνη, εξαιτίας του ιδιαίτερα χαμη-
λού βάρους του συστήματος (από 6-10 kg/m2), η συγκολλητική ικανότητα 
της κόλλας είναι επαρκής. Εάν απαιτείται, από την κατάσταση του υπο-
στρώματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά μέσο όρο 4-6 βύσματα/m2 
επιφάνειας ανάλογα με το υπόστρωμα και το ύψος του κτιρίου. 

• Στο σύστημα με πετροβάμβακα η μηχα-
νική στήριξη είναι απαραίτητη εξαιτίας του 
μεγαλύτερου βάρους του συστήματος 
(περίπου 18 kg/m2 για πάχος 5 cm), ενώ 
συνίσταται η χρήση βιδών στα βύσματα. 
Ανάλογα με το ύψος του κτιρίου και το 
σημείο τοποθέτησης των βυσμάτων χρη-
σιμοποιούνται 6-8 τεμ./m2. ενδεικτική διάταξη βυσμάτων
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5. Τελική στρώση
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η τελική στρώση μπορεί να είναι οργανικής ή  
ανόργανης βάσης. Θα εξετάσουμε τις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά.

Οργανικά επιχρίσματα : Είναι έτοιμες πάστες σε δοχεία και μπορούν  
να τοποθετηθούν με μηχανή ψεκασμού ή με σπάτουλες.

• Είναι έτοιμα στην επιθυμητή απόχρωση και επί οργανικού υποστρώματος δεν 
απαιτείται συνήθως ενδιάμεση στρώση. Προσφέρουν την μέγιστη αντίσταση 
στις συνθήκες του περιβάλλοντος καθώς και ιδιαίτερα αυξημένη ελαστικότητα 
σε σχέση με τα αντίστοιχα ανόργανα επιχρίσματα. Εξαιτίας της σύνθεσης τους 
δεν δίνουν μεγάλο πάχος στρώσης, ενώ αναλογική με το μέγεθος κόκκου των 
αδρανών που περιέχουν είναι η ικανότητα να ΄΄γεμίζουν΄΄ ανωμαλίες του υπο-
στρώματος. 

• Συνήθως η κοκκομετρία κυμαίνεται από 1 έως 3 mm και αντίστοιχη είναι η 
κατανάλωση (περίπου 2 - 4,5 kg/m2), καθώς και το τελικό αισθητικό αποτέλε-
σμα (πιο ομαλό – λείο ή πιο άγριο – χοντρόκοκκο). 

• Τα οργανικά επιχρίσματα διακρίνονται ανάλογα με τη σύστασή τους σε ακρυλι-
κής βάσης επιχρίσματα όπως το StoLit K/R/MP, που είναι ο Νο.1 σε πωλήσεις 
σοβάς της Sto, σε σιλικονούχα επιχρίσματα Sto Silco K/R/MP και  
StoLotusan K/MP και σε υδρυάλου, StoSil Κ/R/MP. 

• Iδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον σιλικονούχο αυτοκαθαριζόμενο σοβά 
Sto Lotusan K που συνδυάζει την τεχνολογία των σιλικονούχων επιχρισμάτων 
με την μοναδική τεχνολογία Lotusan (Lotus Effect®) της Sto για πραγματικά 
καθαρές προσόψεις για πολλά χρόνια.

• Επίσης σοβαρό ρόλο στην αντοχή και την αισθητική των τελικών επιχρισμάτων 
οργανικής βάσης, παίζει η αντοχή σε άλγη και μύκητες. Οι υψηλής ποιότητας 
οργανικοί σοβάδες της Sto εμπεριέχουν τα κορυφαία αντιμυκητικά πρόσθετα 
για αξεπέραστη αντοχή ακόμα και σε συνθήκες πολύ υψηλής υγρασίας.

Ανόργανα επιχρίσματα : Ανόργανοι σοβάδες σε μορφή σκόνης.  
Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με μηχανικά μέσα, ενώ μπορούν  
να είναι και χρωματισμένα στην επιθυμητή απόχρωση.

• Πρόκειται στην ουσία για ασβεστο-τσιμεντοειδή επιχρίσματα σε μορφή σκόνης 
(κονίαμα), τα οποία παραλαμβάνονται σε σακί και απαιτείται η κατάλληλη 
προετοιμασία του μίγματος. Ως εκ τούτου κατά την εφαρμογή πρέπει να προ-
φυλάσσονται από απότομο στέγνωμα της εξωτερικής τους επιφάνειας, και για 
τον λόγο αυτό σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών συνίσταται η επιφάνεια 
τους να διαβρέχεται μετά την εφαρμογή. 

• Παρέχονται σε κοκκομετρίες 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 mm και ελεύθερης διαμόρφω-
σης ~ 0,7 π.χ. Sto Miral K/R/MP ή σε λεία υφή π.χ. StoMiral Nivel.

• Η ομοιομορφία των αποχρώσεων υστερεί σημαντικά σε σχέση με τα οργανικά 
επιχρίσματα καθώς επίσης και η αντοχή της απόχρωσης στον χρόνο. Συνίστα-
ται πάντοτε και βαφή των επιφανειών για καλύτερη αδιαβροχοποίηση τους 
καθώς και για την ομοιομορφία του τελικού αισθητικού αποτελέσματος. 

• Η κοκκομετρία των αδρανών στα ανόργανα κονιάματα είναι αντίστοιχη αυτής 
των οργανικών, με γενικά δυνατότητα χρήσης σε μεγαλύτερο πάχος στρώσης 
καθώς και δυνατότητα χρήσης κονιαμάτων με ιδιαίτερα χαμηλή κοκκομετρία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το μέγεθος κόκκου των αδρανών που περιέχονται στα τελικά 
επιχρίσματα είναι σημαντική παράμετρος για την επίτευξη ενός ‘’τέλειου’’ 
αποτελέσματος. 

Γενικά είναι σαφώς δυσκολότερη η επίτευξη μιας απόλυτα ομαλής  
τελικής επιφάνειας με λεπτόκοκκα επιχρίσματα (αυξημένη πιθανότητα ύπαρξης 
ανωμαλιών και ‘’σκιών’’). 
Για τον λόγο αυτό και προτείνονται συνήθως τελικά επιχρίσματα με αδρανή 
μεγαλύτερα του 1 mm ή ακόμα καλύτερα του 1,5 mm.

• Τεχνοτροπίες: επάνω στην επιφάνεια τόσο των οργανικών όσο και των ανόρ-
γανων επιχρισμάτων, μπορούν να εφαρμοσθούν πολλές από τις ειδικές τεχνι-
κές εφαρμογής και τα διακοσμητικά υλικά της Sto, για την δημιουργία μοναδι-
κού τελικού αποτελέσματος. Ρωτήστε έναν τεχνικό σύμβουλο της Sto Hellas 
για περισσότερα.
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Κουτιά ρολλών - περσίδων
Η κατασκευαστική λεπτομέρεια στα κουτιά ρολών ή περσίδων 
εξαρτάται από τις διαστάσεις και τον τρόπο τοποθέτησης. 

Γενικά εφόσον η μόνωση καλύπτει πλήρως τον μηχανισμό, είτε θα 
απαιτηθεί μια φέρουσα πλάκα στερεωμένη στην όψη και πιθανόν 
ειδικό μεταλλικό τεμάχιο σύνδεσης με το περίβλημα του μηχανι-
σμού, είτε θα γίνει τοποθέτηση του συστήματος θερμομόνωσης 
επάνω στο κουτί του ρολλού. 

Στεγάνωση επίπεδου εδάφους
Στο επίπεδο του εδάφους τα συστήματα εξωτερικής μόνωσης 
καταλήγουν συνήθως 30 – 50 cm χαμηλότερα, επικαλύπτοντας με 
τον τρόπο αυτό τα υλικά στεγανοποίησης των θεμελίων. 

Για την κατασκευή της λεπτομέρειας χρησιμοποιείται διογκωμένη 
πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας EPS 200, ενώ πρέπει να αντικα-
τασταθεί το ενδιάμεσο επίχρισμα με ειδικό στεγανωτικό επίχρισμα 
(StoFlexyl), στο οποίο θα εμποτιστεί το υαλόπλεγμα.

Η λεπτομέρεια τελειώνει περίπου 30 cm επάνω από το επίπεδο 
του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργώντας έτσι μια ζώνη στεγά-
νωσης 60 – 80 cm. 

Περιοχή αυξημένων μηχανικών καταπονήσεων 
Σε σημεία ή περιοχές που αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρές μηχανικές καταπονήσεις (ισχυρά 
χτυπήματα, βανδαλισμοί κλπ.) χρησιμοποιείται το υαλόπλεγμα ειδικών προδιαγραφών,  
Sto Armour Mesh 100cm (6000 Ν / 50 mm), το οποίο εξαιτίας του αυξημένου πάχους 
δεν επικαλύπτεται στις ενώσεις. Για να υπάρχει συνέχεια της θωράκισης του συστήματος 
το ισχυρό υαλόπλεγμα πρέπει να επικαλυφθεί με το υαλόπλεγμα για τις γενικές επιφάνειες 
του κτιρίου (ρωτήστε το τεχνικό τμήμα για περισσότερα).

Aρμοί διαστολής
Στους αρμούς διαστολής κτιρίου χρησιμοποιείται ειδικό εύκα-
μπτο τεμάχιο, με υαλόπλεγμα στις άκρες, ώστε να ενώσει τα δυο 
καταληκτικά στοιχεία του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Στο σχήμα φαίνεται κατασκευαστική λεπτομέρεια σε γωνιακό 
αρμό διαστολής. Επίσης για βελτίωση του αισθητικού αποτελέ-
σματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδική αυτοδιογκούμενη ταινία 
μεγάλου πάχους, που τοποθετείται μέσα στον αρμό.

Πόρτες - Παράθυρα - Στεγάνωση
Είναι ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια για την ασφάλεια της κατα-
σκευής η σωστή στεγάνωση στους λαμπάδες και τα πρέκια των 
κουφωμάτων.

Στο σχήμα φαίνεται θερμομονωμένο κούφωμα με ρολό, στην 
εξωτερική πλευρά του λαμπά, καθώς και η προεξέχουσα ποδιά 
του παραθύρου.

Η στεγάνωση γίνεται στο σημείο επαφής του οδηγού του ρολού 
με το μονωτικό, με την χρήση αυτοδιογκούμενης ταινίας, ενώ 
επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τελείωμα η ελαστική 
ακρυλική μαστίχη, Sto Joint Sealer WF.

Επίσης σε λεπτομέρειες όπως ποδιές και πρέκια παραθύρων, η 
στεγάνωση γίνεται στα σημεία όπου έχουμε επαφή του μονωτι-
κού υλικού με άλλο στοιχείο του κτιρίου.

Στις λεπτομέρειες φαίνεται η χρήση αυτοδιογκούμενης ταινίας 
στεγάνωσης Sto Joint Sealant Tape, κάτω από την ποδιά, στο 
πρέκι, στην επαφή με το κούφωμα, στην στερέωση της ποδιάς 
στο κούφωμα, και στην ένωση θερμομονωτικού με την ποδιά.

Γενικά η φιλοσοφία στεγάνωσης των λεπτομερειών στα συστή-
ματα εξωτερικής μόνωσης είναι να χρησιμοποιείται κάποιο είδος 
στεγανωτικού (συνήθως αυτοδιογκούμενη ταινία ή ακρυλική μα-
στίχη) σε κάθε σημείο όπου σταματάει το σύστημα σε άλλο 
δομικό στοιχείο του κτιρίου.

Νεροσταλάκτες
Η λεπτομέρεια των νεροσταλλακτών σε ανοίγματα και μπαλκόνια, 
έχει ιδιαίτερη λειτουργικότητα στην όψη. Αρχικά εμποδίζει την 
πιθανή εισχώρηση νερού στα πρέκια (όταν υπάρχει δυνατή βροχή 
και άνεμος), ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει τους ρύπους που έχουν 
επικαθίσει στην όψη να ‘’λερώσουν’’ άλλα στοιχεία της καθώς 
ξεπλένονται από την βροχή. 

Η λεπτομέρεια κατασκευάζεται με ειδικό τεμάχιο, Sto Drip Edge 
Profile 200cm, που ενσωματώνεται στην ενδιάμεση στρώση του 
συστήματος, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

λάθος σωστό
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Θερμογέφυρες - γραμμικές απώλειες
Ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια του σχεδιασμού ενός συστήμα-
τος εξωτερικής μόνωσης, είναι η κάλυψη όλων των πιθανών ση-
μείων στα οποία δημιουργούνται θερμογέφυρες. Οι δυνατότητες 
που παρέχονται προσεγγίζουν την σχεδόν πλήρη εξάλειψη των 
θερμογεφυρών, με την προϋπόθεση βέβαια πως ο σχεδιασμός και 
η κατάσταση του κτιρίου το επιτρέπουν.

Υαλόπλεγμα - αλκάλια - αντοχές
Το υαλόπλεγμα αποτελεί την θωράκιση του συστήματος, ενάντια σε μηχανικές και θερμικές 
καταπονήσεις. Παρατηρείται συχνά είτε για λόγους μείωσης κόστους, είτε εξαιτίας λανθασμέ-
νης επιλογής υλικού, να χρησιμοποιείται υαλόπλεγμα υποδεέστερο από τις προδιαγραφές των 
συστημάτων. Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι ο κύριος λόγος προβλημάτων ή αστοχίας του 
συστήματος και δεδομένα επηρεάζει την διάρκεια ζωής και τις αντοχές του. Στην περίπτωση 
χρήσης ανόργανων επιχρισμάτων η παρουσία υαλοπλέγματος με επικάλυψη προστασίας από 
τα αλκάλια θεωρείται δεδομένη. Τέλος η ποιότητα, η πλέξη και οι αντοχές του υαλοπλέγματος 
είναι ρυθμιστικοί παράγοντες για τις ιδιότητες της προστατευτικής στρώσης του συστήματος, 
καθώς μόνο οι λεπτές στρώσεις των επιχρισμάτων δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν επαρ-
κώς την τελική επιφάνεια.

Γωνιόκρανα - ενισχύσεις
Είναι μια γνωστή πλέον εργασία η τοποθέτηση γωνιόκρανων, σε 
ακμές για προστασία από χτυπήματα, αλλά και για αισθητικούς 
λόγους.

Στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν είτε μεταλλικά, είτε πλαστικά με υαλόπλεγμα (Sto PVC 
Mesh Angle Bead), είτε ειδικά γωνιόκρανα από ενισχυμένο υαλό-
πλεγμα (Sto Armour Angle).

Από τεχνικής άποψης πάντοτε τα γωνιόκρανα που διαθέτουν 
τελειώματα από υαλόπλεγμα προσφέρουν λειτουργικότητα, ευκο-
λία και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση των συστημάτων που χρησιμοποιούν 
τσιμεντοειδή υλικά ως στρώση ενίσχυσης και εμποτισμού υαλο-
πλέγματος, είναι απαραίτητη η εφαρμογή διαγώνιας 
ενίσχυσης στις γωνίες των ανοιγμάτων, πέραν της κανονικής 
εφαρμογής του υαλοπλέγματος στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Στο οργανικό σύστημα StoTherm Classic, λόγω της μεγάλης 
του ελαστικότητας η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται.

Στηθαία - προστασία - στεγάνωση
Στην προστασία των στηθαίων, ο τρόπος κατασκευής μπορεί να 
πάρει πολλές μορφές ανάλογα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Είναι 
ευρέως διαδεδομένη η χρήση μαρμάρου με έναν μικρό νεροστα-
λάκτη, καθώς επίσης και η πλήρης απουσία κάποιου προστατευτι-
κού τεμαχίου (φωτο 1). Η συνιστώμενη λεπτομέρεια είναι η χρήση 
ενός μεταλλικού τεμαχίου (καπάκι από π.χ. αλουμίνιο) το οποίο να 
δημιουργεί και νεροσταλάκτη στο τελείωμα του (φωτο 2). 

Προφανώς το ειδικό αυτό τεμάχιο στεγανοποιείται στην ένωση με 
το σύστημα, με αυτοδιογκούμενη ταινία ή κάποιο άλλο στεγανω-
τικό. Η παρουσία του τεμαχίου αυτού στην όψη μπορεί να συμβά-
λει στην διατήρηση του κτιρίου σημαντικά καθαρότερου από τους 
ρύπους.

Τελικά επιχρίσματα - αισθητική τελειότητα
Η εμφάνιση της όψης εξαρτάται από την ποιότητα και την εμφάνιση του τελικού επιχρίσμα-
τος. Τα οργανικά επιχρίσματα προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό προστασίας, ελαστικότη-
τας και διάρκειας ζωής. Η μέγιστη δυνατή αδιαβροχοποίηση είναι το κύριο ζητούμενο, ενώ 
ταυτόχρονα βέβαια και η δυνατότητα διαπνοής. Η αισθητική τελειότητα εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την εμπειρία στην εφαρμογή. Εντούτοις η επιλογή της τελικής υφής της 
επιφάνειας έχει μεγάλη σημασία. Τα επιχρίσματα με αδρανή μικρότερα του 1 mm δυσχεραί-
νουν γενικά την εφαρμογή και την ταχύτητα κατασκευής. Αντιθέτως η μεγαλύτερες κοκκομε-
τρίες (μέγεθος κόκκου 1,5 mm και μεγαλύτερο) προσφέρουν ταχύτητα στην κατασκευή, γεμί-
ζουν καλύτερα ανωμαλίες του υποστρώματος και κρύβουν πιθανές κατασκευαστικές ατέλειες. 
Η αντοχή σε άλγη και μύκητες πρέπει να είναι αυξημένη καθώς τα οργανικά υλικά των σοβά-
δων μπορεί να «μουχλιάσουν» αν δεν περιέχει το υλικό κατάλληλα πρόσθετα.
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Κρίσιμα σημεία

• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ: Πάντα "χτίζονται" σταυ-
ρωτά και πάντα από κάτω προς τα επάνω.

• ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ: Οι ενώσεις πρέπει πάντα να έχουν επικάλυψη 
περίπου 10 cm. Αυτό ισχύει για οποιουδήποτε είδους πλέγμα ή ειδικό τεμάχιο 
χρησιμοποιείται στην κατασκευή του συστήματος (εκτός από το ειδικά ενισχυ-
μένο StoArmour Mesh, όπως έχει αναφερθεί).

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ: Τα έτοιμα ή βιομηχανικά παραγόμενα επιχρίσματα 
προσφέρουν την μέγιστη ασφάλεια, καθώς είναι σχεδιασμένα με βάση τις ανά-
γκες των συστημάτων. 

• ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΕΣ: Η εξωτερικά μονωμένη όψη δέχεται σαφώς μεγαλύτε-
ρες θερμικές καταπονήσεις, λόγω μειωμένης θερμοδιαπερατότητας, ενώ ταυτό-
χρονα το μονωτικό υλικό στις ενώσεις των πλακών εμφανίζει τάσεις παραμόρ-
φωσης με τις μεταβολές τις θερμοκρασίας. Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά 
τις απαιτήσεις μηχανικών αντοχών στα τελικά επιχρίσματα, και πρέπει να αποτε-
λεί κριτήριο για την επιλογή των κατάλληλων υλικών. 

• ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ: Στην περίπτωση χρήσης των ειδικών βυσμάτων για 
στερέωση των μονωτικών πλακών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πάχος του 
συστήματος, το υπόστρωμα και το είδος του βύσματος που θα χρησιμοποιηθεί 
ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αστοχίας στην αγκύρωση των βυσμάτων. 

• ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Ιδιαίτερα στα καινούρια κτίρια οι πιθανές 
ανωμαλίες και ατέλειες του υποστρώματος είναι αρκετές, ενώ επίσης οι διαστά-
σεις και οι ‘’αλφαδιές’’ των στοιχείων του κτιρίου δεν είναι πάντοτε αυτές που θα 
έπρεπε. Για τον λόγο αυτό είναι χρήσιμος ο έλεγχος των επιφανειών πριν την 
εκκίνηση των εργασιών και η συνεργασία των συνεργείων κατασκευής (σκυροδέ-
τηση, τοιχοποιία, κουφώματα, εξωτερική και εσωτερική επένδυση). 

• ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ: Μιας και είναι το βασικό υλικό επένδυσης του 
κτιρίου, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ποιότητα, πυκνότητα, υδρατμοδιαπερατό-
τητα, μηχανικές ιδιότητες και αντίδραση στη φωτιά είναι μερικά μόνο από τα 
στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν πριν την επιλογή του υλικού. Η πιστοποίηση 
του προμηθευτή-παραγωγού πρέπει να συμβαδίζει με τους διεθνείς κανονισμούς 
για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, και να αναφέρει το πιστοποιητικό CE 
πως το υλικό είναι κατάλληλο για χρήση σε ETICS (External Thermal Insulation 
Composite Systems).

• ΔΙΑΠΝΟΗ: Όσο και αν μπορεί να φαίνεται δύσκολη η διάχυση των υδρατμών 
μέσα από μια σειρά επάλληλων στρώσεων τεσσάρων τουλάχιστον υλικών, ο 
σχεδιασμός των υλικών και των συστημάτων πρέπει να είναι τέτοιος που να την 
κάνει εφικτή. Για τον λόγο αυτό και η χρήση διογκωμένης πολυστερίνης χαμηλού 
ειδικού βάρους και χαμηλής αντίστασης στην διάχυση των υδρατμών περιγράφε-
ται σε όλα τα τεχνικά εγχειρίδια των συστημάτων εξωτερική θερμομόνωσης.

• ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: Η στερέωση οποιουδήποτε σχεδόν ειδικού 
τεμαχίου, αντικειμένου ή πρόσθετου στοιχείου του κτιρίου επάνω σε ένα σύ-
στημα εξωτερικής θερμομόνωσης μπορεί να γίνει, αρκεί να ληφθούν μέτρα για 
την στεγάνωση στα σημεία επαφής. 

• ΚΟΡΝΙΖΕΣ – ΣΚΟΤΙΕΣ –ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ειδικά όταν 
πρέπει να κατασκευαστεί ένα σύνθετο αρχιτεκτονικό σχέδιο στην όψη,  
η χρήση διογκωμένης πολυστερίνης εμφανίζει σαφή πλεονεκτήματα.
Κορνίζες, σκοτίες κλπ. μπορούν να δημιουργηθούν με ευκολία επάνω στην θερ-
μομόνωση, πριν την εφαρμογή της ενδιάμεσης στρώσης επιχρίσματος και του 
πλέγματος, και να ενταχθούν αρμονικά στην όψη χωρίς αδύνατα σημεία σε ενώ-
σεις υλικών και τεμαχίων (Πάντοτε βέβαια μέσα στα πλαίσια του εφικτού, μιας και 
πολυσύνθετα σχέδια είναι δύσκολο να ενισχυθούν με υαλόπλεγμα). Αυτό προϋ-
ποθέτει τον κατάλληλο σχεδιασμό των στοιχείων πριν από την μηχανική στερέ-
ωση και τον οπλισμό του συστήματος, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή των εργα-
σιών.

• ΖΩΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η βροχή μπορεί 
να δείχνει σχετικά «ακίνδυνη» για ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Οι 
υψηλές ανεμοπιέσεις όμως (ανεμοβρόχι) μπορεί να οδηγήσουν το νερό μέσα στα 
συστήματα από ελλειπώς σχεδιασμένες ή ανύπαρκτες λεπτομέρειες στεγάνωσης, 
σε σημεία που το σύστημα ξεκινάει ή σταματάει σε κάποιο άλλο δομικό στοιχείο.

Με βάση τα παραπάνω είναι φανερή η ιδιαίτερη αξία του σω-
στού σχεδιασμού των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ιδιαίτερα στα υπάρχοντα και υπό ανακατασκευή κτίρια τα συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης είναι ίσως η μόνη αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση για να 
διατηρήσουμε την αρχιτεκτονική του παρελθόντος, προσαρμοσμένη στις σύγχρο-
νες ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας της εποχής μας. 
Εφόσον γίνει σωστά μπορεί να δώσει πραγματικά νέα ζωή και μοναδική αντοχή 
ακόμα και σε κτίρια με σοβαρά προβλήματα.

Ελπίζουμε πως η εμπειρία περίπου 2 δεκαετιών της StoHellas στα συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης, να μπορέσουν να σας βοηθήσουν για ένα άριστο 
τελικό αποτέλεσμα και την κορυφαία αντοχή στον χρόνο.
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1. Περιορίζει στο ελάχιστο την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του εξωτερικού 
και του εσωτερικού περιβάλλοντος εξοικονομώντας ενέργεια χειμώνα - καλοκαίρι!

2. Δίνει την δυνατότητα πλήρους κάλυψης όλων των δομικών στοιχείων και συνε-
πώς εξάλειψης των θερμογεφυρών.

3. Συμβάλει στην αποταμίευση θερμότητας στο εσωτερικό των δομικών 
στοιχείων του κτιρίου, και εκμεταλλεύεται πλήρως την θερμοχωρητι-
κότητα των υλικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση σταθερής θερ-
μοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς τα 
δομικά στοιχεία αποδίδουν την αποθηκευμένη ενέργεια στον χώρο. Το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλότερη θερμοκρασία των εσωτερικών τοίχων, 
δίνει αίσθηση θερμικής άνεσης για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και συμβά-
λει στην μειωμένη χρήση των συστημάτων κλιματισμού. Έτσι ζούμε καλύτερα 
καταναλώνοντας λιγότερο.

4. Διατηρεί υψηλή εσωτερική επιφανειακή θερμοκρασία με αποτέλεσμα να εμπο-
δίζει την εμφάνιση υγρασίας ή μούχλας.

5. Εμποδίζει τον σχηματισμό συμπυκνωμάτων 
υδρατμών στα δομικά στοιχεία των κτιρίων λόγω 
της διάχυσης των υδρατμών, μέσα από τα υλικά του 
συστήματος. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται διο-
γκωμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακας που εμφανί-
ζουν άριστη διαπνοή.

6. Προστατεύει τα δομικά στοιχεία από μεταβολές της θερμοκρασίας του περι-
βάλλοντος, με αποτέλεσμα να μην δέχονται έντονες θερμικές καταπονήσεις. Ταυτό-
χρονα απομακρύνει την πιθανότητα διάβρωσης και ενανθράκωσης του οπλισμένου 
σκυροδέματος λόγω της επίδρασης του CO2. 
Τελικά προστατεύει συνολικά την κατασκευή και αντέχει πολύ περισσότερο!

7. Εξοικονομεί ενέργεια κατά 20 - 30 % περισσότερο από 
τον «συμβατικό» τρόπο μόνωσης, καθώς περιορίζει απο-
τελεσματικά τις θερμογέφυρες σε ενώσεις τοιχοποιίας - σκυ-
ροδέματος, στα ανοίγματα του κτιρίου, και σε προεξέχοντα 
τμήματα.

Συνοψίζοντας μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα  
ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm:

Πλεονεκτήματα  
εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm

Δείτε περισσότερα στο website μας www.stohellas.gr

Εξωτερική θερμομόνωση StoTherm Classic
Η καλύτερη επένδυση για ασφάλεια
και αντοχή στο χρόνο.

StoTherm Classic: Προστατεύει τα κτίρια για δεκαετίες

• Έως και 10 φορές ανθεκτικότερο σε κρούσεις  
από συστήματα με ανόργανα υλικά

• Η κορυφαία ποιότητα των υλικών της Sto  
εγγυάται την αντοχή, την διάρκεια και την  
λειτουργικότητα (με πιστοποίηση CE)

• Εξαιρετική θερμομόνωση, ειδικά με την χρήση 
των νέων θερμομονωτικών πλακών με γραφίτη 
Sto-EPS Top32 (λ=0,032 W/mK)

• Τεράστια ευελιξία στα διακοσμητικά τελειώματα 
και σε έγχρωμους σοβάδες για προσόψεις

• Ατελείωτες επιλογές αποχρώσεων από το 
StoColor System και τα διεθνή χρωματολόγια

Το πιο εξελιγμένο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης στον κόσμο.  
40 χρόνια αποτελεί το μέτρο σύγκρισης  
σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντοχή, την 
αξιοπιστία και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Με περισσότερα απο 20 χρόνια εμπειρίας 
στην Ελλάδα και πάνω από 1.500.000 m2 
ήδη κατασκευασμένα στην χώρα μας,  
μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε πως το 
StoTherm Classic είναι το πιο επιτυχημένο 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και 
στην Ελληνική αγορά.
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8. Αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος για την αναπαλαίωση 
διατηρητέων και υπαρχόντων κτιρίων, μιας και παρέχει ταυτόχρονα  
τα παρακάτω:

α) Θερμομόνωση και προστασία των παλαιών δομικών στοιχείων.
β) Νέα εμφάνιση ή τήρηση του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδίου του κτιρίου
γ) Προσοχή στη λεπτομέρεια και στέρεη εφαρμογή ακόμα και σε παλαιά δο-
μικά στοιχεία.

• Κορυφαία θερμομόνωση με γραφιτούχα πο-
λυστερίνη, Sto-EPS Top32 (λ=0,032 W/mK) 

• Μέγιστη ελαστικότητα και διαπνοή από την 
διογκωμένη πολυστερίνη Sto-EPS Top32

• Περίπου 15-20% μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
ενέργειας σε σχέση με τις συμβατικές θερμο-
μονωτικές πλάκες

Κορυφαία αντοχή?
StoTherm Classic, αντοχή σε κρούση 60 joules*

Τα κτίρια χρειάζονται θερμομόνωση και προστασία για πολλές δεκαετίες. 

Το StoTherm Classic εξασφαλίζει κορυφαία θερμομόνωση  
και την ανώτερη αντοχή της αγοράς.

• Η μέγιστη αντοχή στο χρόνο, εξασφαλίζει  
το κτίριο σας για δεκαετίες

• Το πιο ανθεκτικό σύστημα χάρη στα  
πιστοποιημένα, κορυφαία υλικά της Sto

• Ασύγκριτη προστασία από ρωγμές,  
υγρασία, μηχανικές καταπονήσεις

*Το StoTherm Classic προσφέρει πιστοποιημένη αντοχή σε κρούση 60 Joules που αντιστοιχεί σε κρούση 
σφαίρας 2,08 κιλών από ύψος 2,94 μέτρων με χρήση του ενισχυμένου υαλοπλέγματος StoArmour Mesh.

Δείτε περισσότερα στο website μας www.stohellas.gr

9. Δεν επηρεάζεται η απόδοση του συστήματος από απότομη μεταβολή της θερ-
μοκρασίας. Ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος συντήρησης και ανανέωσης των 
εξωτερικών υλικών εφόσον η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
των συστημάτων, καθώς η ποιότητα των υλικών της Sto είναι η απόλυτη εγγύηση 
για αντοχή στο χρόνο.

10. Αποτρέπει τις ζημιές από υγρασία και παγετό σε σωληνώσεις ύδρευ-
σης και στα δομικά υλικά καθώς η θερμοκρασία πίσω από την θερμομό-
νωση δεν θα πέσει κάτω από το μηδέν.

11. Δοκιμασμένοι εκτενέστατα τρόποι αντιμετώπισης τεχνικών αναγκών, όπως 
λαμπάδες, μαρμαροποδιές, τοιχοποιίες υπογείων, εξώστες κλπ.

12. Παρέχει πλήρη ελευθερία στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των 
όψεων καθώς μπορούν να κατασκευαστούν σκοτίες, ασύμμετρα επίπεδα, 
περιμετρικές κορνίζες και να επιλεγεί οποιαδήποτε απόχρωση και υφή 
του τελικού σοβά.
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Δείτε επίσης το website μας www.stohellas.gr

* Το StoTherm Classic προσφέρει εγγυηµένη αντοχή και 
απόδοση µε εγγύηση 10 ετών για τα υλικά και την κατασκευή, 
απο την StoHellas και τα εγκεκριµένα συνεργεία εφαρµογής 
και τους συνεργάτες της Sto σε όλη την Ελλάδα. 

Ρωτήστε τους τεχνικούς της StoHellas για περισσότερες πληροφορίες.

10
Κορυφαία εγγύηση?
StoTherm Classic, 10ετής εγγύηση για διπλή ασφάλεια*

Στον παρακάτω πίνακα περιέχονται τα πιστοποιητικά για κάθε σύστημα καθώς και ο αντίστοιχος φορέας πιστοποίησης.

Πιστοποιητικά StoTherm Classic
Σύστημα με διογκωμένη πολυστερίνη και οργανικά επιχρίσματα

1. CSTB Centre Scientifique et Technique du Bàtiment ETA-03/0027 “StoTherm Classic 1”

2. DIBt :Deutsches Institut fur Bautechnik ETA-05/0098 “StoTherm Classic 2”

3. Organisation: CSTB ETA-06/0003 “StoTherm Classic QS 1”

4. Organisation: CSTB ETA-06/0148 “StoTherm Classic QS 2”

5. Organisation: DIBt ETA-07/0156 “StoTherm Classic 1 MW/MW-L”

6. Organisation: DIBt ETA-07/0088 “StoTherm Classic 2 MW/MW-L”

7. Organisation: DIBt Z-33.41-116  Z-33.43-61  Z-33.42-129

Πιστοποιητικά StoTherm Vario
Σύστημα διογκωμένης πολυστερίνης με συνδυασμό ανόργανων και οργανικών επιχρισμάτων

1. Organisation: DIBt ETA-05/0130 “StoTherm Vario 1”

2. Organisation: DIBt ETA-06/0045 “StoTherm Vario 3”

3. Organisation: DIBt ETA-06/0107 “StoTherm Vario 4”

4. Organisation: OIB Österreichisches Institut für Bautechnik ETA-03/0037 “StoTherm Vario 5”

5. Organisation: CSTB ETA-04/0075 “StoTherm Vario S 35”

6. Organisation: DIBt Z-33.41-116  Z-33.43-61  Z-33.42-129

Πιστοποιητικά StoTherm Mineral
Σύστημα με πετροβάμβακα και ανόργανα επιχρίσματα

1. Organisation: DGV-DAS ETA-06/0127 “StoTherm Mineral 2”

2. Organisation: DIBt ETA-07/0027 “StoTherm Mineral 3”

3. Organisation: OIB ETA-04/0074 “StoTherm Mineral 4”

4. Organisation: DIBt ETA-07/0023 “StoTherm Mineral 6”

5. Organisation: DIBt Z-33.43-61  Z-33.42-129  Z-33.44-134

Tα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αλλά 
και το καθένα από τα επιμέρους συστατικά τους 
πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE όπως προβλέ-
πεται από την Ευρωπαϊκη νομοθεσία.

Πιστοποιητικά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm είναι πιστοποιημένα από τον 
ΕΟΤΑ (European Organisation for Technical Approvals) και φέρουν σήμανση CE, όπως 
οφείλουν για τη νόμιμη κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκη αγορά.

Η σήμανση CE διασφαλίζει προς το προϊόν που διατίθεται στην αγορά είναι αντίστοιχο με αυτό 
που πιστοποίησε το εργαστήριο για την έκδοση της ΕΤΑ (European Technical Approval).  
Η έλλειψη της σήμανσης CE του συστήματος πρακτικά ακυρώνει την έγκριση ΕΤΑ!



 EuropEan  
 organisation for 
tEchnical approvals

Deutsches institut  
für Bautechnik

cE marking

StoTherm Classic : Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης με σήμανση cE συστήματος όπως απαιτείται 
για ασφαλή και νόμιμη χρήση στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Top32

Κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων για κάθε απαίτηση.

Το StoTherm Classic Top32 εξασφαλίζει κορυφαία θερμομόνωση*  
και την ανώτερη αντοχή της αγοράς.
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Κορυφαία εξοικονόμηση?
StoTherm Classic Top32, άριστη θερμομόνωση με λ=0,032 W/mK*

• Αξεπέραστη εξοικονόμηση και ευκολία εφαρ-
μογής σε μεγάλα πάχη θερμομόνωσης 

• Η μέγιστη αντοχή στο χρόνο, εξασφαλίζει το 
κτίριο σας για δεκαετίες

• Το πιο ανθεκτικό σύστημα χάρη στα  
πιστοποιημένα, κορυφαία υλικά της Sto

• Ασύγκριτη προστασία από ρωγμές,  
υγρασία, μηχανικές καταπονήσεις

• Κορυφαία θερμομόνωση με γραφιτούχα  
πολυστερίνη, Sto-EPS Top32 (λ=0,032 W/mK) 

• Μέγιστη ελαστικότητα και διαπνοή από την  
διογκωμένη πολυστερίνη Sto-EPS Top32

• Αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση  
με τα συμβατικά θερμομονωτικά υλικά  
απο 12 έως και 20%

*Το StoTherm Classic Top32 προσφέρει την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας με την χρήση των γραφιτούχων
θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης. Με πιστοποίηση CE για χρήση σε συστήματα StoTherm.
Δείτε περισσότερα στο website μας www.stohellas.gr

 Συγκόλληση Θερμομόνωση Οπλισμός Ενίσχυση Τελική στρώση
 sto aDh-B sto-Eps top 32 stoglass stoarmat stolit
 sto-turbofix  fiber Mesh classic stolotusan


