
 

 
 

StoCretec – strokovnost na področju betonov in tal 

Zaščita in sanacija betona 
 

Sistemi za sanacijo betona StoCretec nudijo funkcionalne in varčne rešitve za reprofiliranje delno poškodovanih površin, pa tudi 

sanacijo velikih betonskih površin. Pri površinski zaščiti obstaja možnost izbire med zelo različnimi različicami izdelkov: od vodo-

odbojnih impregnacij pa vse do premazov, s katerim se zaprejo in sanirajo razpoke. 

 
 

 

      Prometni objekti 
 

Testirani sistemi za 

sanacijo in površinsko 

zaščito, uvrščeni na 

seznam BASt, prispevajo k 

trajni ohranitvi gradbenega 

materiala. Izjemno dobro 

so prilagojeni visokim 

zahtevam glede prometnih 

in inženirskih objektov. 

Vodna zajetja 

 
Gradbeni objekti, kot so 

jezovi, pristanišča in 

zapornice, zagotavljajo 

varnost in zaščito 

zahvaljujoč sistemom, ki so 

prilagojeni različnim 

kategorijam starejših 

betonov. 

Komunalni čistilniki 
odpadnih voda 

 
Sposobni morajo biti 

prenesti agresivne kemične 

vplive: sistemi mineralnih in 

EP-izdelkov, odporni proti 

kemičnim vplivom po 

razredih izpostavljenosti 

konstrukcije XA1-XA3 

oziroma XBSK. 

Javne garaže 
 

Zaščita in sanacija z izdelki 

in sistemi po aktualnih 

standardih. Vsi izdelki 

StoCretec izpolnjujejo 

normative in kriterije 

testiranja po standardu EN 

1504 oziroma DIN V 18026. 

Fasade in balkoni 

 
Sanacija betona na fasadi: 

StoCrete SM. Ta edinstven 

izdelek izpolnjuje vse 

zahteve glede reprofiliranja 

brez tekočih materialov za 

izboljšanje prileganja in brez 

dodatnega finega 

izravnavanja. Pri tem je 

neprekosljivo hiter, varen za 

nanos in varčen.

 

Premazovanje betona 
Na področju talnih premazov so zahteve zelo raznolike, saj so tla glede na področje uporabe izpostavljena različnim mehanskim 

in kemičnim delovanjem. Zakonski predpisi, ki se nanašajo na zaščito voda, proti-drsne lastnosti ali odvajanje statične elektrike, 

so lahko še dodatna obremenitev, ki pomeni še večjo zahtevnost. 

 

 

Poslovne zgradbe in 
javne institucije 

 
Talni premazi omogočajo 

številne možnosti 

oblikovanja, so trpežni, se 

izvedejo brez fug, so varčni 

in zmanjšajo hrup, ki ga 

povzroča hoja. StoPur BB 

100 je testiral TÜV, ki je 

potrdil, da izpolnjuje kriterije 

glede izpustov hlapljivih 

organskih spojin (VOC) po 

načinu ocene Odbora za 

oceno zdravstvene 

ustreznosti gradbenih 

izdelkov (AgBB) . 

Elektro in elektronska 
industrija 

 
Sistemi premazov 

StoCretec se še naprej 

razvijajo in zadovoljujejo 

najnovejše standarde ESD, 

ki se nanašajo na odvajanje 

statične elektrike. 

Kemijska in 
farmacevtska industrija 

 
Pod brez fug je 

neprepusten za tekočine, 

se lahko dobro očisti in 

razkuži. Poleg tega ne 

smemo pozabiti niti na 

njegovo odpornost proti 

vplivom agresivnih kemičnih 

snovi. 

Avtomobilska in strojna 
industrija 

 
V proizvodnih obratih 

avtomobilske industrije se 

lahko uporabljajo samo 

izdelki, ki so, tako kot 

premazi StoCretec, 

testirani glede tolerance 

laka. 

Etaže v javnih garažah 
 

 
Visoko razviti sistemi 

premazov StoCretec so na 

najboljši način potrdili svojo 

kakovost na več milijonih 

kvadratnih metrov: na talnih 

ploščah, površinah za hojo, 

med nadstropji, odprtih 

nadstropjih ali rampah. 
 

    Čisti prostori 
 

StoCretec s svojimi 

premazi, ki so medsebojno 

zelo dobro združljivi, 

zagotavlja, da so pogonska 

sredstva, stene, stropi in tla 

primerni za prostore, ki 

morajo biti čisti. 


