
Notranje barve Sto
Vse za perfektno steno

 |  Notranji  prostori  |  Notranje barve |   

Sto Graditi zavestno.



Pri podatkih, slikah, splošnih tehničnih navedbah in risbah, 
vsebovanih v nadaljevanju v brošuri, je treba opozoriti, da gre 
tu le za splošne vzorčne predloge in detajle, ki to prikazujejo 
zgolj shematično in glede načelnega delovanja. Dimenzijska 
točnost ni podana. Uporabljivost in popolnost mora z lastno 
odgovornostjo pri vsakokratnem gradbenem projektu preveriti 
izvajalec / kupec.  Sosednje konstrukcije so prikazane samo 
shematično. Vse zahteve in navedbe je treba prilagoditi 
krajevnim danostim oziroma uskladiti z njimi in ne pred-
stavljajo izvedbenih, detajlnih ali montažnih načrtov. 
Vsakokratne tehnične zahteve in navedbe glede proizvodov v 
tehničnih listih in sistemskih opisih / atestih je nujno treba 
spoštovati.
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Osnovne informacije
Pregled izdelkov

Asortiment notranjih barv Sto ponuja veliko izbiro inovativnih in posebej okolju prijaznih izdelkov. Naslednja tabela je tehnična 
preglednica vseh razpoložljivih barv in njihovih lastnosti.

Omejena možnost niansiranja
Te notranje barve se praviloma dobijo izključno v pastelnih 
odtenkih (nadaljnje informacije na strani 23).

Neomejena možnost niansiranja
Te notranje barve se dobijo v maksimalni izbiri odtenkov
(nadaljnje informacije na strani 23).
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StoColor Titanium 1 1 Povsem mat   

StoColor Opticryl Mat 1 2 Povsem mat     

StoColor Opticryl SatinMat 1 2 Srednji sijaj     

StoColor Opticryl Satin 1 2 Srednji sijaj     

StoColor Opticryl Gloss 1 2 Sijajna     

StoColor Rapid Satin 2 1 Srednji sijaj  

StoColor Sil In 2 2 Povsem mat     

StoColor Rapid 3 1 Povsem mat  

StoColor Rapid UltraMat 3 1 Povsem mat   

StoColor In 3 2 Povsem mat  

StoColor Basic 3 2 Povsem mat  

StoColor Sil Mineral 3 2 Povsem mat  

StoColor Calcetura 3 3 Povsem mat
Naravne 

barve
 

StoColor Climasan 2 1 Povsem mat    

StoColor Isol W 1 2 Mat   

StoColor Isol 2 2 Povsem mat   

StoColor Puran Satin 1 2 Srednji sijaj    

   zelo dobro             dobro

Osnovne informacije | 3Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti.



Evropska norma EN 13300
Evropska norma EN 13300 opisuje kvalitativno klasifi kacijo stenskih in stropnih barv za zaprte prostore. Glavni kriteriji za to, po vsej 
Evropi obvezujočo uvrstitev, so na kratko opisani v nadaljevanju:

Klasifi kacija po EN 13300

Mokra abrazijska obstojnost (pralnost) Razred 1–5

Pokrivnost Razred 1–4

Stopnja sijaja Povsem mat do sijajna

Mokra abrazijska obstojnost (pralnost)

Razred 1 < 5 μm pri 200 krogih

Razred 2 ≥ 5 μm in < 20 μm pri 200 krogih

Razred 3 ≥ 20 μm in < 70 μm pri 200 krogih

Razred 4 < 70 μm pri 40 krogih

Razred 5 ≥ 70 μm pri 40 krogih

Pokrivnost

Razred 1 ≥ 99,5

Razrede je treba navesti 
skupaj z izdatnostjo (m²/l)

Razred 2 ≥ 98 in < 99,5

Razred 3 ≥ 95 in < 98

Razred 4 < 95

Stopnja sijaja

Oznaka Merilni kot Refl ektometrska vrednost

Sijajna 60° ≥ 60

Srednji sijaj 60°/85° < 60/≥10

Mat 85° < 10

Povsem mat 85° < 5

Osnovne informacije
EN 13300 in obremenjenost površin

Notranje barve s svilnatim leskom
„Vezani“ pigmenti in polnila so s slojem 
veziva zaščiteni pred mehanskimi vplivi.

Obremenitev površine – razlika med mat in sijajno
Pri uporabi intenzivnih odtenkov velja naslednje osnovno 
pravilo: čim bolj sijajna je barva, tem bolj odporna in pralna je 
površina. Tako se pri mat barvah, ki so podvržene velikim 
mehanskim obremenitvam, pogosto pojavljajo „mastna“ 
mesta, ki se spremenijo v „svetleča ogledala“. Pri tem 
govorimo o lomu pigmenta.
Kako pride do tega in zakaj pri sijajnih barvah ne prihaja do 
loma pigmenta, kažeta naslednji grafi ki.

Podlaga

Podlaga

Mat notranje barve
Zaradi mehanske obremenitve se „prosti“ 
pigmenti in polnila stlačijo, kar vodi do 
sprememb odtenkov in stopnje sijaja.

Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti.

!
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Vsebina

Vsebina | 5
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Kraljica notranjih barv - z razredom pralnosti 1 in razredom 
pokrivnosti 1. V barvi StoColor Titanium se združujejo 
maksimalna obremenljivost, najvišja odpornost za čiščenje in 
najmočnejša pokrivnost. Na kratko rečeno: pri najvišjih zahtevah 
za hitro kot tudi perfektno in dolgotrajno oblikovanje je povsem 
mat disperzijska barva StoColor Titanium vedno prva izbira.

StoColor Titanium
Barva za najvišje zahteve

Zmanjšan lom pigmenta – celo pri temnih odtenkih
Pri veliki mehanski obremenitvi mat barv lahko pride do loma 
pigmenta: prizadeta mesta se začnejo svetiti. Ne ravno lep efekt, 
ki se okrepi predvsem pri izbiri zelo temnih in intenzivnih 
odtenkov. StoColor Titanium znatno zmanjša lom pigmenta: 
povsem mat površina ostane dolgo ohranjena.

Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti.

Lastnosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 1
• Razred pokrivnosti 1
• Povsem mat
• Neomejena možnost niansiranja po sistemu Sto Color
• Visoka stopnja beline
• Z atestom TÜV in eksternim nadzorom

Prednosti

• Zelo robustna oz. izjemno odporna
• Zelo dobro se čisti
• Neobčutljiva na stransko svetlobo
• Zelo dobro se popravlja
• Zelo dobro zapolnjuje
• Praviloma zadošča en premaz

Posebej primerna za

• Vse prostore in področja z najvišjimi zahtevami za premium kakovost

Premium barve | 7





Robustne barve – perfektno primerne za stene z veliko 
obremenitvijo: akrilatne barve iz družine StoColor Opticryl s 
pralnostjo razreda 1 se zlahka čistijo in so odporne proti 
sredstvom za dezinfekcijo površin. Zaradi svoje odpornosti in 
trpežnosti zdržijo tudi hude mehanske obremenitve. Poleg tega 
so idealne za uporabo na strukturiranih površinah in steklenih 
deko tkaninah.

Družina StoColor Opticryl
Izjemno obremenljive v štirih variantah sijaja

Štiri variante sijaja – v vseh barvnih variantah
Za različne oblikovalske zahteve so na voljo štiri variante sijaja: 
StoColor Opticryl Gloss, StoColor Opticryl Satin, StoColor 
Opticryl Satinmatt in StoColor Opticryl Matt. In to vsakokrat v 
največji možni raznolikosti barvnih odtenkov.

Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti. Robustne barve | 9

Pri uporabi intenzivnih odtenkov je treba upoštevati:

Čim višja je stopnja sijaja, tem bolj odporna in pralna je površina

Lastnosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 1
• Razred pokrivnosti 2
• Dobi se v štirih stopnjah sijaja
• Neomejena možnost niansiranja po sistemu StoColor
• Zelo visoka stopnja beline
• Z atestom TÜV in eksternim nadzorom

Prednosti

• Zelo robustna in odporna
• Ohranja strukturo
• Dobro se čisti in je odporna proti sredstvom za dezinfekcijo površin
• Zelo dobro se razliva
• Dobro pokriva

Posebej primerna za

• Bolnišnice, laboratorije, ordinacije
• Hotele, gostišča
• Kuhinje, menze
• Kopalnice
• Otroške sobe
• Stopnišča, hodnike





Hitre barve z izvrstno pokrivnostjo: povsem upravičeno so 
enoslojne barve iz družine StoColor Rapid med najbolje 
prodajanimi notranjimi barvami za profesionalce. Celo pri 
temnih podlagah večinoma zadošča en premaz. Rezultat je 
velika hitrost nanašanja in s tem tudi izreden prihranek pri času 
in stroških. Vse tri disperzijske barve so primerne za 
strukturirane podlage, pri čemer novi varianti StoColor Rapid 
Ultramatt in StoColor Rapid Satin pokažeta svoje odlike 
predvsem tudi na gladkih oziroma obremenjenih površinah.

Družina StoColor Rapid
Enoslojna s prvovrstno pokrivnostjo

StoColor Rapid – za hrapave podlage
Klasična med hitrimi notranjimi barvami – izjemno primerna za 
hrapave podlage kot groba vlakna in omete: že 20 let na tržišču 
in pri tem vedno znova optimirana – StoColor Rapid je sinonim 
za zelo kakovostne ter tudi gospodarne notranje barve.

Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti. Hitre barve | 11

Lastnosti

• Razred pokrivnosti 1
• Omejena možnost niansiranja po sistemu StoColor (pastelni odtenki)
• Zelo visoka stopnja beline
• Z atestom TÜV in eksternim nadzorom

Prednosti

• Praviloma zadošča en premaz
• Prihranek pri času in stroških

Posebej primerna za

• Renoviranje

Nadaljnje lastnosti in prednosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 3
• Povsem mat
• Dobro zapolnjuje

StoColor Rapid Ultramatt – za gladke podlage
Povsem mat barva z gladko površino in zelo dobrim razlivanjem 
– optimalna za nadvse gladke in izravnane površine v stranski 
svetlobi: s svojo sposobnostjo zapolnjevanja in pri ustrezni pripravi 
podlage poskrbi StoColor Rapid Ultramatt za to, da celo v 
ekstremni svetlobi od strani skorajda niso opazne strukturne 
razlike.

Nadaljnje lastnosti in prednosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 3
• Povsem mat
• Neobčutljiva na stransko svetlobo
• Zelo dobro se popravlja

StoColor Rapid Satin – za obremenjene podlage
Svilnato mat barva z optimirano pralnostjo – posebej primerna 
za premaze v močno frekventiranih in pogosto uporabljanih 
prostorih: medtem ko mat barve ob veliki mehanski 
obremenjenosti pogosto postanejo sijajne in „mastne“, 
StoColor Rapid Satin trajno obdrži svojo svilnato mat površino.

Nadaljnje lastnosti in prednosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 2
• Srednji sijaj
• Odporna
• Pralna
• Ohranja strukture





Izjemno prijazne do okolja – in torej idealne za občutljiva 
področja in predvsem za alergike: ekološke barve Sto se 
izdelujejo izključno iz surovin, prizanesljivih do naravnih virov, in 
brez sredstev za konzerviranje. Tako človek pridobi boljšo klimo v 
prostorih in okolico brez škodljivih snovi: najsi bo v vrtcih, šolah, 
bolnišnicah, domovih za ostarele ali v zasebnih stanovanjih.

StoColor Sil In, StoColor Sil Mineral 
in StoColor Calcetura
Naravne barve za alergike

StoColor Sil Mineral – 
mineralna barva z visoko pokrivnostjo
Mineralna in mat disperzijska barva z veliko pokrivnostjo: s tem 
je StoColor Sil Mineral ugodna alternativa k StoColor Sil In.

StoColor Sil In – naravna barva za zaščito pred plesnimi
Absolutno naravna in z velikim povpraševanjem: številne 
ekspertize in certifi kati – predvsem okoljski znak natureplus® – 
dokazujejo enkratne prednosti barve StoColor Sil In glede zdravja 
in prijaznosti do okolja. Zaradi svoje visoke pH-vrednosti ima mat 
in dobro pokrivna silikatna barva z mineralnim značajem celo 
učinek zaviranja plesni.

StoColor Calcetura – 
apnena barva za mineralne podlage
Apnena barva – nadvse primerna za mineralne podlage in 
ilovnate omete: s tem StoColor Calcetura kaže svoje odlike 
predvsem pri spomeniškem varstvu.

Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti. Ekološke barve | 13

Lastnosti

• Primerna za alergike
• Brez sredstev za konzerviranje
• Z atestom TÜV in eksternim nadzorom

Prednosti

• Visoka stopnja beline
• Dobro pokriva

Posebej primerna za

• Občutljiva področja

Nadaljnje lastnosti in prednosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 2
• Razred pokrivnosti 2
• Povsem mat
• Omejena možnost niansiranja po sistemu StoColor (pastelne barve)
• Nagrajena z okoljskim znakom kakovosti natureplus®

• Naravna zaščita pred plesnenjem
• Ni gorljiva
• Difuzijsko odprta

Nadaljnje lastnosti in prednosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 3
• Razred pokrivnosti 2
• Povsem mat
• Omejena možnost niansiranja po sistemu StoColor (pastelne barve)

Nadaljnje lastnosti in prednosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 3
• Razred pokrivnosti 3
• Mat
• Zavira plesnenje





Univerzalno uporabni in enkratno ugodni: standardni barvi Sto 
sta univerzalna talenta med notranjimi barvami. S svojim 
optimalnim razmerjem med ceno in kakovostjo ter svojo dobro 
pokrivnostjo sta zelo cenjeni predvsem pri zasebni stanovanjski 
gradnji. Pri tem obe disperzijski barvi dajeta tudi pomemben 
prispevek k dobri in zdravi klimi v prostorih, saj ne vsebujeta 
topil in mehčalcev ter imata majhne emisije.

StoColor In in StoColor Basic
Univerzalno uporabni notranji barvi

StoColor Basic – najugodnejša notranja barva Sto 
Naša najugodnejša notranja barva – in to pri pokrivnosti razreda 
2: StoColor Basic pokaže svoje odlike pri belih odtenkih ter pri 
pastelnih barvah.

Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti. Standardne barve | 15

StoColor In – klasična notranja barva
Najvišja kakovost po nizki ceni: StoColor In je prva notranja 
barva družbe Sto, ki je bila v polni izbiri odtenkov uporabljena 
že na milijonih kvadratnih metrov stenskih in stropnih površin.

Lastnosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 3
• Razred pokrivnosti 2
• Povsem mat
• Visoka stopnja beline
• Z atestom TÜV in eksternim nadzorom

Prednosti

• Dobro razmerje med ceno in kakovostjo
• Dobro pokriva

Posebej primerna za

• Zasebne stanovanjske prostore

Nadaljnje lastnosti in prednosti

• Omejena možnost niansiranja po sistemu StoColor (pastelne barve)

Nadaljnje lastnosti in prednosti

• Neomejena možnost niansiranja po sistemu StoColor
• Maksimalna pokrivnost v razredu 2





Za posebne zahteve in področja uporabe profesionalci potrebujejo 
prave specialne rešitve. Najsi bo v bolnišnicah, ordinacijah, 
laboratorijih, živilskopredelovalnih obratih, gostiščih ali v zasebni 
stanovanjski gradnji, najsi gre za slab zrak v prostorih ali 
problematične podlage: funkcionalne barve Sto hitro in preprosto 
rešujejo probleme in izpolnijo skoraj vsako zahtevo. Za tem stoji 
več kot 100 sodelavcev na raziskovalnem in razvojnem oddelku 
družbe Sto AG. Tako nastajajo inovacije za uporabo v praksi.

StoColor Climasan, StoColor Isol, 
StoColor Isol W in StoColor Puran Satin 
Specialisti za najvišje zahteve

StoColor Climasan – aktivna barva za svež zrak
Dovolj je, da prižgete luč: StoColor Climasan je prva notranja 
barva, ki pri normalni notranji razsvetljavi aktivno čisti zrak v 
prostorih – čisto brez sončne svetlobe. Za to je odgovoren 
fotokatalitični efekt: vsak žarek svetlobe, ki pride do površine 
barve, aktivira katalizator, in ta potem poskrbi za to, da se stalno 
razgrajujejo škodljive snovi in neprijetne vonjave. Rezultat je 
občutno boljši zrak v vseh mogočih prostorih, kot so kuhinje, 
kadilnice ipd. S svojim enkratnim čistilnim učinkom je StoColor 
Climasan tudi idealna alternativa k odišavljanju prostorov z 
deloma kemičnimi sestavinami.

Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti. Funkcionalne barve | 17

Lastnosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 2
• Razred pokrivnosti 1
• Razgrajevanje organskih škodljivih snovi in neprijetnih vonjav
• Difuzijsko odprta
• Povsem mat
• Omejena možnost niansiranja po sistemu StoColor (pastelne barve)
• Z atestom TÜV in eksternim nadzorom
• Nagrajena z avstrijskim okoljskim znakom

Prednosti

• Efektivno razgrajevanje škodljivih snovi
• Efektivno zmanjševanje neprijetnih vonjav – s potrdilom Fraunhoferjevega instituta
• Zadošča notranja razsvetljava: UV oziroma sončna svetloba ni potrebna
• Idealna alternativa za odišavljanje prostorov
• Zelo dobro pokriva

Posebej primerna za

• Zasebna stanovanja
• Šole
• Hotele, gostišča
• Ordinacije, bolnišnice



StoColor Climasan, StoColor Isol, 
StoColor Isol W in StoColor Puran Satin 
Specialisti za najvišje zahteve  

StoColor Isol in StoColor Isol W – 
izolativne barve
Izolativne barve za podlage s prebijajočimi snovmi: notranja barva 
s topili StoColor Isol s pralnostjo razreda 2 in vodna barva 
StoColor Isol W s pralnostjo razreda 1 ne dajo madežem od 
nikotina, saj, lignina in vode nobene možnosti.

Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti.18 | Funkcionalne barve

Lastnosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 1 (StoColor Isol W)
• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 2 (StoColor Isol)
• Razred pokrivnosti 2
• Omejena možnost niansiranja po sistemu StoColor (pastelni odtenki)
• Difuzijsko odprta
• Visoka stopnja beline

Prednosti

• Velika izolativnost na problematičnih podlagah
• Ne rumeni
• Majhna napetost
• Dobro pokriva
• Malo neprijetnih vonjav

Posebej primerna za

• Gostišča
• Območja za kadilce
• Sobe s kaminom
• Kopalnice

Velika izolativnost – za zares problematična mesta
V teku let se na stropih in stenah nakopičijo številne snovi 
najrazličnejšega izvora. Proti tem vodotopnim sestavinam 
sistematično učinkujejo specialno formulirane barve. Tako je 
mogoče kot bi mignil renovirati problematične podlage.



StoColor Puran Satin –
visokoodporna lak barva
Visokoodporna poliuretanska lak barva: s svojo obstojnostjo 
proti sredstvom za dezinfekcijo površin, šibkim kislinam in 
lugom ter mineralnim mazivom je barva StoColor Puran Satin 
idealno primerna za najobčutljivejša področja in zares kočljive 
uporabe.

Maksimalna trpežnost za kuhinje, kopalnice ali živilska področja 
– ob maksimalni raznolikosti barvnih odtenkov: StoColor Puran 
Satin je svilnato sijajna lak barva z neomejeno možnostjo 
niansiranja in izvrstno stabilnostjo barvnih odtenkov. Brez težav 
zdrži celo največje mehanske obremenitve – in to pri okolju 
prizanesljivi formulaciji proizvoda. Tako je bilo emisijsko 
obnašanje barve StoColor Puran Satin testirano v praksi 
podobnih pogojih v preskusni komori. Pod normalnimi pogoji 
nanašanja (glej aktualni tehnični list) za uporabnika ni 
pričakovati nobenih negativnih vplivov.
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Lastnosti

• Razred mokre abrazijske odpornosti (pralnosti) 1
• Razred pokrivnosti 2
• Z majhnimi emisijami in brez nonilfenola
• Srednji sijaj
• Neomejena možnost niansiranja po sistemu Sto Color
• Z atestom TÜV in eksternim nadzorom

Prednosti

• Mehansko izjemno obremenljiva
• Odporna proti sredstvom za dezinfekcijo površin, šibkim kislinam, lugom in 

mineralnim mazivom
• Stabilnost barvnih odtenkov

Posebej primerna za

• Kuhinje
• Kopalnice
• Živilska področja



Odgovornost 
Direktiva o VOC 2010 in okoljski znak

Direktiva o VOC 2010 za barve in lake
Kratica VOC pomeni Volatile Organic Compounds, skratka 
hlapne organske spojine. Cilj te direktive je zmanjšanje emisij 
topil, ki vplivajo na nastajanje za okolje in zdravje škodljivega 
ozona. Zgradba norme za barve in lake je takšna, da so proizvodi 
uvrščeni v kategorije od A do L, pri čemer za notranje barve 
veljata kategoriji A in B.

Pri notranjih barvah Sto je direktiva o VOC precej več kot 
izpolnjena. In to dajemo vsakemu našemu kupcu pisno: na vsaki 
etiketi in na vsakem varnostnem listu. Navodila za uporabo/
tehnične liste lahko dobite pri ustreznih družbah Sto v vaši državi.

Kategorija A za vse mat premazne snovi na vodni osnovi: po 
direktivi smejo vsebovati največ 30 g topil na liter barve. Vse 
notranje barve Sto s certifi katom TÜV vsebujejo 0,0 g topil.

Kategorija B za vse sijajne premazne snovi na vodni osnovi: po 
direktivi smejo vsebovati največ 100 g topil na liter barve. Vse 
notranje barve Sto s certifi katom TÜV vsebujejo 0,0 g topil.

S tem so notranje barve Sto sinonim za ekološko zavedno in 
zdravo oblikovanje življenjskega prostora. Rezultat so perfektne 
stene in optimalne rešitve za človeka in okolje – v skladu s 
principom družbe Sto „Graditi zavestno“.

Navodila za uporabo/tehnične liste lahko dobite pri 
ustreznih družbah Sto po državah.
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Certifi kat TÜV
Certifi kat TÜV „Z malo emisijami, preverjeno glede škodljivih snovi in z nadzorovano 
proizvodnjo“ je verodostojen, potrošnikom prijazen ter od združenj in proizvajalcev 
neodvisen znak kakovosti za industrijske izdelke. Celotni potek certifi ciranja proizvoda – 
od ogleda proizvodnje prek laboratorijskih preiskav – opravi skupina TÜV-SÜD. Ta poleg 
tega izvaja tudi redne nenajavljene preglede. Pri tem se preverja več kot 100 škodljivih 
snovi, kot so sredstva za konzerviranje, aldehidi, ogljikovodiki, kisline, težke kovine in 
terpeni.

Vse notranje barve Sto, ki jih atestira skupina TÜV-SÜD so garantirano „z malo 
emisijami, preverjene glede škodljivih snovi in z nadzorovano proizvodnjo“ ter 
brez substanc, ki povzročajo fogging.
www.tuev-sued.de

natureplus®

Znak kakovosti natureplus® dobijo izdelki, ki izpolnjujejo najstrožje kriterije glede okolja, 
zdravja in funkcionalnosti. S tem Združenje za v bodočnost usmerjeno gradnjo in bivanje 
spodbuja varstvo okolja in varovanje zdravja.

Notranje barve, ki nosijo znak kakovosti natureplus®, so garantirano brez sredstev 
za konzerviranje in se v smislu ekološke bilance proizvajajo izključno iz surovin, 
prizanesljivih do naravnih virov.
www.natureplus.de

Okoljski znak kakovosti
Avstrijski okoljski znak kakovosti je garant za okolju prijazne izdelke in storitve. Zahteve 
so določene v več kot 40 smernicah, ki se stalno ažurirajo. Grafi čno oblikovanje znaka ne 
skriva prepoznavnega rokopisa svojega avtorja, svetovno znanega dunajskega umetnika 
Friedensreicha Hundertwasserja. Logo simbolizira elemente ekologije: zemljo, vodo, 
naravo in zrak.

Notranje barve, ki nosijo okoljski znak kakovosti, morajo izpolnjevati najstrožje 
okoljske kriterije in dokazovati njihovo izpolnjevanje z neodvisnim izvedenskim 
mnenjem. Podeljuje se samo tistim izdelkom, ki poleg okoljske sprejemljivosti 
izkazujejo tudi primerno uporabnost in kakovost.
www.umweltzeichen.at

Sto notranje barve | 21Nujno je treba upoštevati konkretne tehnične zahteve in navedbe o proizvodih v tehničnih listih in potrdilih o ustreznosti.





Wow efekt
Za perfektno steno

Kdor dela z notranjimi barvami Sto, ga pozna: wow efekt. Pri 
tem gre za bistveno več kot samo za pisane stene. Gre za 
inovativne izdelke s posebnimi lastnostmi. Gre za neomejeno 
dobro počutje in zdravo klimo v prostorih brez škodljivih snovi. 
Gre za izpolnitev naših želja. Skratka: v notranjih barvah Sto je 
vse za perfektno steno, in to vedno z optimalnim razmerjem 
med ceno in kakovostjo ter z nadvse fl eksibilnimi velikostmi 
posod – od 5-litrskega vedra pa vse do 500-litrskega 
kontejnerja.

Maksimalna raznolikost barvnih odtenkov
Od bele do trendovske rožnate: sistem StoColor obsega 800 
različnih barv in sivih odtenkov. A to še zdaleč ni vse: v centrali 
v Stühlingenu ima družba Sto recepture za več milijonov 
barvnih odtenkov, ki jih je mogoče dobiti še čez desetletja.

Maksimalna raznolikost funkcionalnosti
Naj bodo zahteve še tako posebne – notranje barve Sto 
garantirajo perfektne rezultate pri vsaki zahtevi: najsi se hitro 
pleska ali brez težavi čisti, najsi bo primerna za alergike ali 
izolativna, najsi zagotavlja zaščito pred plesnimi ali možnost 
dekontaminiranja. Prav posebno inovativnost pa izkazuje 
StoColor Climasan: to je prva notranja barva, ki ob normalni 
notranji razsvetljavi čisti zrak v prostoru – čisto brez sončne 
svetlobe.

Najčistejša ponudba na tržišču
Ime Sto pomeni uveljavljeno kakovost in dosledno spoštovanje 
najvišjih okoljskih standardov. Celo najstrožje norme in direktive 
so brez težav izpolnjene. Tako imajo skorajda vse notranje barve, 
ki jih je razvila družba Sto, tudi certifi kat TÜV – in so torej 
garantirano brez topil in mehčalcev ter imajo majhne emisije. 
Poleg tega izpolnjujejo celo evropsko normo EN 71/3, s čimer bi 
se teoretično lahko uporabljale tudi pri izdelavi otroških igrač. 
Rezultat je v vsakem oziru „čista“ ponudba izdelkov.

Omejena možnost niansiranja
To opozorilo pomeni, da se omenjena barva praviloma dobi 
izključno v pastelnih odtenkih. Omejitve pri izbiri odtenkov lahko 
izhajajo iz osnove barve (t.j. maksimalna dodana količina 
pigmenta je omejena), iz veziva (npr. pri silikatnih barvah ali 
visokih pH vrednostih) in/ali iz pigmentov (kot npr. pri fotokatalizi 
barve StoColor Climasan). 

Neomejena možnost niansiranja
Ta navedba pomeni maksimalno raznolikost barvnih odtenkov. 
Poleg 800 odtenkov sistema StoColor se dobijo tudi odtenki po 
standardu RAL. Poleg tega je mogoče pripraviti individualne 
barve po izročenih vzorcih (npr. blago, ploščice ali preproge) ter 
vse predstavljive barvne odtenke.
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Sto Graditi zavestno.

Izdajatelj
Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A 9500 Villach
T +43 (4242) 33133
F +43 (4242) 34347
info@sto.at
www.sto.com

Sto Ges.m.b.H.
Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
1000 Ljubljana
T 01 544 3710
F 01 544 3711
sto-info@siol.net
www.sto.com/si


