
minőségi építőanyagok 
és az ST line termékek kizárólagos 
forgalmazója

kiváló minőség
profi tartalom
kedvező ár
széles termékkínálat
www.stavmat.hu/stline

Anyagok szakembereknek



Tartalomjegyzék

Lábazati hőszigetelés

Vízszigetelés

Alapozás, falazás, homlokzat

Polisztirol hőszigetelőanyagok

Homlokzati színezővakolatok

Beltéri falfestékek

Szilikonok 

Folyékony vízszigetelés

Hidegburkolás

Purhabok és tömítők

Tetőfóliák

Tetőablak, tetőkibúvó 

04

05

07

10

11

13

14

15

16

18

21

22
STAVMAT ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELEM – minőségi építőanyagok 

és az ST line termékek kizárólagos forgalmazója.
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STline Extrudált 
polisztirol XPS 
	Gofrys felületű, 

egyenes 
vagy lépcsős 
élképzéssel

	Sima felületű, 
egyenes 
vagy lépcsős 
élképzéssel

 
Táblaméret:  
600 x 1250 mm
Kiváló hőszigetelő képességű zárt 
cellás polisztirol lemez

TULAJDONSÁGOK 
Hőszigetelés – Az ST line Extrudált polisztirol XPS 
legfontosabb jellemzője az alacsony hővezetési 
képesség, mellyel jelentős mennyiségű energia ta-
karítható meg.
Minimális vízfelvétel és nagymértékű párazáró ké-
pesség – Ezek a jellemzők a homogén sejtszerkezet-
nek és a speciális felületkiképzésnek köszönhetőek.
Nyomószilárdság – A  homogén sejtszerkezetnek 
köszönhetően a  termék nyomószilárdsági értékei 
igen jók. Ezért födémekben és lapostetők hőszige-
telésénél egyaránt alkalmazható.
Mérettartás – Mivel az ST line Extrudált polisztirol 
XPS mérettartó, ezért jól alkalmazható szerkezeti 
elemek kialakításához (pl. koszorúk,áthidalók). 
Tűzvédelem – A habosítás során hozzáadott tűzgát-
ló adalékoknak köszönhetően önkioltó hatású, nem 
vezeti a tüzet.

FELHASZNÁLÁS
Alkalmazható építőipari és ipari hőszigetelési cé-
lokra. Egyenes tetőkre, fordított rétegrendű nem 
járható és járható tetőkre, zöld tetőre, padlók, lába-
zatok szigetelésére, hőhídszigetelésre (pl. koszorúk 
szigetelésére).

PARAMÉTEREK
2 cm-től 20 cm-ig
(130 mm vastagságtól felfelé kizárólag lépcsős  
élképzéssel rendelhető)

kiváló 
hőszigetelőképesség
víztaszító
párazáró 
magas nyomószilárdságú
méretstabil

l

l
l
l
l

STline 
dombornyomott 
szigetelésvédő lemez
HDPE anyagú lemez 8 mm nagyságú 
dombornyomással
TULAJDONSÁGOK 
Az ST line dombornyomott szigetelésvédő lemez 
elsősorban olyan építményeknél nyújt segítséget, 
ahol talajvíz vagy talajpára megjelenésére számít-
hatunk vagy egyszerűen csak védeni akarjuk pl. 
a  pincefalon lévő kent szigetelésünket. Kezdve az 
alapnál felmerülhetnek olyan szigetelési problé-
mák, melyekre az ST line lemez gyors és gazdaságos 
megoldást kínál. Lehet ez esztrich réteg, a meglévő 
kent szigetelés védelme vagy nedves pincefalak 
kiszárítása. A  klasszikus terület a  kívülről szigetelő 
masszával bekent pincefalak szigetelésének védel-
me.

FELHASZNÁLÁS
Az ST line lemezzel a már kívülről bitumenes szige-
telő anyaggal bekent függőleges pincefalat tudjuk 
védeni úgy, hogy domborulattal a  szigetelés felé 
körbetekerjük a  falat - így létrehozunk egy 8 mm-
es légrést a  szigetelés és a  föld között, továbbá 
a felkent szigetelésünket tudjuk ezáltal megvédeni 
a mechanikai sérülésektől. A domborulat általában 
a szigetelés felé kell, hogy nézzen. Az ST line lemez 
rögzítéséhez forgalmazunk szegélyprofilt, mely 
a  felső szélek lezárására is szolgál. Kapható még 
szerelőgomb és butilszalag. Utóbbi a lemezek egy-
másba nyomása után alkalmazható, mint kétoldalas 
„ragasztó” csík, amely bitumenből készül. A vízszin-
tes fektetéssel az alapoknál is használható. Segítsé-
gével vasbetonágy készíthető, így a szerelőbeton 
készítésével tudunk spórolni időt, pénzt, energiát. 
Tehát tisztasági rétegként kiválóan alkalmazható.

PARAMÉTEREK
Hőállósága -40 °C és +80 °C között mozog.
Méretek: 1m x 20m, 1,5 m x 20 m, 2 m x 20 m és 2,5 m 
x 20 m, továbbá rendelésre: 3 m x 20 m és 4 m x 20 m.

egyedülálló 
nyomószilárdság: 320 KN/m2 
nyomásnak is ellenáll

könnyen szállítható (könnyű, 
tekercses és viszonylag kis 
helyen is elfér)

l

VízszigetelésLábazati hőszigetelés

EN 13164 MÉRTÉKEGYSÉG SZABVÁNY SIMA ÉRDESÍTETT

Hővezetési tényező W/mK EN 12667 0,034-0,035 0,034-0,035

Nyomószilárdság  
névleges  
értéke

kPa EN 826 200-300* 200-300*

Hosszú idejű  
vízfelvétel Térfogat: % EN 12087 0,7 1,5

Tűzveszélyességi  
besorolás Euroclasse E E

Vastagság mm 20-220 20-220

* Vastagságtól függően.

csaphornyos lépcsős egyenes

l



Kíváncsiak 
vagyunk  
a véleményére!
Szívesen látna más 
termékeket is  
a kínálatunkban?

A tavalyi év egyik legfontosabb 
tapasztalata számunkra az volt, hogy 
vásárlóink pozitívan fogadták az új  
ST line termékek megjelenését. 
Nagyon sok megerősítő visszajelzést 
kaptunk, melyben az ST line 
termékek kiváló minőségéről és 
kedvező beépítési tulajdonságairól 
tájékoztattak minket a termékek 
felhasználói. Mindez arra inspirál 
minket, hogy a termékkört tovább 
bővítsük és tovább színesítsük. 
Ennek jegyében várjuk az Ön 
javaslatait is! Kérjük írja meg nekünk, 
hogy milyen terméket látna még 
szívesen kínálatunkban!

Véleményét várjuk az  
stline@stavmat.hu e-mail címen!
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STline 
Cementesztrich E-20 
40 kg
Előkevert, kész cementesztrich 
TULAJDONSÁGOK 
Esztrich készítésére. Kézi és gépi bedolgozásra.

FELHASZNÁLÁS
Alapfelület: az építőiparban szokásos alapfelület, szi-
lárd, tiszta, nem porló. Feldolgozás: szabadesésű vagy 
kényszerkeverőben zsákonként kb. 3,5 liter vízzel 
megkeverni (keverési idő: 3-5 perc), vagy folyamatos 
keverő berendezéssel keverni. Utókezelés: a  gyors 
kiszáradástól védeni kell (letakarás, nedvesítés). Álta-
lános tudnivalók: az alapfelület, az anyag és a levegő 
hőmérséklete +5°C felett legyen a felhordás, valamint 
a kötés ideje alatt. Az alapfelületre tapadóhíd közbe-
iktatásával felhordott (ún. tapadó esztrich) vastag-
sága min. 30 mm. A  bedolgozást az érvényben lévő 
szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások 
szerint kell végezni.

PARAMÉTEREK 
Bedolgozási idő: kb. 2 óra
Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm
Legnagyobb szemcseméret: 4 mm
Nyomószilárdság: C20
Kiszerelés: 40 kg/zsák
Csomagolás: 1,2 tonna/raklap
Tárolás: száraz helyen, raklapon, 12 hónapig 
tárolható

Alapozás, falazás, homlokzatVízszigetelés

STline GV35 /  
STline GV45
10 m2/tekercs
Hegeszthető oxidbitumenes 
vízszigetelő lemez
TULAJDONSÁGOK 
Vízszigetelő rétegek kialakítására alkalmazható bi-
tumenes lemez.

FELHASZNÁLÁS
Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, száraznak, por-, 
hó- és fagymentesnek, valamint simának, kiálló 
részektől mentesnek kell lennie. Beépítés előtt 
a  bitumenes lemeztekercseket ki kell teríteni a  fe-
szültségmentesítés érdekében. A  lemezek ragasz-
tása lángolvasztásos hegesztéssel történik. Az aljzat 
bitumenes kellősítése ajánlott. A lángszóróval a le-
mezeket egyenletesen kell melegíteni úgy, hogy 
a bitumen kellő letapadást és vízmentes átlapolást 

biztosítson. Hegesztés során nem szabad a  lemezt 
túlhevíteni, a bitumen masszának nem szabad túl-
zottan megfolynia. A bitumenes lemezek beépítése 
során be kell tartani a munkavédelemre vonatkozó 
előírásokat, különös figyelemmel a tűzbiztonságra, 
valamint a  magasban végzett munkákra. A  kivite-
lezést szakképzett munkaerővel végeztessük. A ve-
szélyes hulladékok kezelésére és tárolására vonatko-
zó előírásokat kötelező betartani.

PARAMÉTEREK
ST line GV35:
• Felülettömeg: 3,5 kg/1m2

• Hideghajlíthatóság: 0°C

ST line GV45:
• Felülettömeg: 4,5 kg/1m2

• Hideghajlíthatóság: 0°C

További információk és műszaki tanácsadás:  
www.kvkparabit.com.

MSZ EN 13813 CT-C20-F4l

Kereskedéseink 
országszerte több, 
mint 30 helyen 
várják az 
építkezőket, 
felújítókat!



STAVMAT ÉPÍTŐANYAG 
KERESKEDELEM
www.stavmat.hu
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STline Falazóhabarcs F-30 
40 kg
Előkevert, kész mész-cement kötőanyagú 
falazóhabarcs
TULAJDONSÁGOK 
Különböző típusú falazóelemekhez. Mész-cement habarcs. 
M 2,5 nyomószilárdsági osztály.

FELHASZNÁLÁS
Bedolgozás: a falazóelemeket amennyiben szükséges előbb be 
kell nedvesíteni. Keverés és felhordás: más termékkel ne kever-
jük. Szabadesésű keverőben zsákonként kb. 6 liter víz hozzá-
adásával kell megkeverni (keverési idő: minimum 3 perc). A fo-
lyamatos üzemű keverőnél a  megfelelő konzisztencia elérése 
szerint kell a vizet adagolni. Általános tudnivalók: az anyag, a fa-
lazóelem és a levegő hőmérséklete + 5 °C felett legyen a felhor-
dás, valamint a  kötés ideje alatt. A  bedolgozást az érvényben 
lévő szakmai szabályok és műszaki előírások szerint kell végezni. 
Felhasználás: a falazóelemeket gyártó cég útmutatása szerint.

PARAMÉTEREK
Kiadósság: kb. 22 liter/zsák
Legnagyobb szemcseméret: 2 mm
Nyomószilárdság: M 2,5
Kiszerelés: 40 kg/zsák
Csomagolás: 1,2 tonna/raklap
Tárolás: száraz helyen, raklapon, 12 hónapig tárolható

MSZ EN 998-2l nagy szilárdságú 
könnyen kenhető
ragasztáshoz és 
üvegszövetháló 
beágyazásához

STline Kézi alapvakolat
40 kg
Mész-cementkötésű kézi alapvakolat
TULAJDONSÁGOK 
Jó páraáteresztő képességű, nagy szilárdságú. Kül- és beltéri fel-
használásra, anyagában simítható. Kézi felhordásra optimalizált.

FELHASZNÁLÁS
Alapfelület előkészítése: portalanítás, szükség esetén gúzolás, 
alapozó vagy tapadóhíd alkalmazása. Keverés vízzel: közvetle-
nül a  felhasználás előtt kb. kb. 10 liter/ zsák (40 kg). A  keverés 
történhet: 1. Betonkeverőben, 2. PFT HM jelű sorozat gépeivel. 
Feldolgozás eszközei: alumínium vakolóléc, kőműveskanál. Be-
dolgozási idő: kb. 3 óra. Feldolgozási körülmények: + 5 °C feletti 
hőmérsékleten. Feldolgozás: a  vakolatot olyan alapfelületre 
hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennye-
ződésmenetesek. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt 
legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a köny-
nyen mozgó falrészeket. A felhordást megelőzően min. 1 nappal, 
a falfelületek egyenletes szívóképességét, stabilitását és a meg-
felelő tapadóerőt biztosítani kell. A kézi alapvakolatot az építke-
zés helyszínén keverjük össze vízzel. A  javasolt rétegvastagság 
beltérben 10-20 mm, kültérben 20 mm. Ha a falazat kiegyenlíté-
séhez nagyobb rétegvastagság szükséges, akkor azt csak több 
rétegben lehet felvinni és az első réteg felületét vakolatfésűvel 
vagy vágással érdesíteni kell. Nem egyenletes alapfelület esetén 
vakolaterősítő háló alkalmazását javasoljuk. 

PARAMÉTEREK
Kiadósság: kb. 2,85 m²/zsák 1 cm rétegvastagságban
Nyomószilárdság: CS II
Kiszerelés: 40 kg/zsák
Csomagolás: 1,2 tonna/raklap
Tárolás: száraz helyen, raklapon, 12 hónapig tárolható

jó páraáteresztő 
képességű
nagy szilárdságú
anyagában simítható
kézi felhordásra 
optimalizált

l

l
l
l

l
l
l

Alapozás, falazás, homlokzatAlapozás, falazás, homlokzat

STline Polisztirollap-
ragasztó
25 kg
Felhasználásra kész, por alakú, 
cement-műgyanta kötésű 
ragasztóhabarcs
TULAJDONSÁGOK 
Alkalmazható homlokzati polisztirollap (EPS 80) ra-
gasztására, üvegszövet beágyazására, valamint felület 
kiegyenlítésére, glettelésre

FELHASZNÁLÁS
A ragasztót víz fokozatos hozzáadásával kenhető sű-
rűségűre keverjük, a keverést 15-20 perc után ismétel-
jük meg. A bekevert ragasztót 3 órán belül használjuk 
fel. A  hőszigetelő lapokat a  felületük szélén és 5-6 
pontban középen kenjük be a ragasztóval. A lapokat 
fektetve, kötésben ragasszuk fel, használjunk vízorros 
lábazati profilt. Állítsuk síkba a  táblákat. A  ragasztó 
meghúzása után a  lapokat styropor csiszolóval hoz-
zuk síkba, majd dübelezzük. Glettvassal hordjuk fel 
a ragasztót (kb. 3 mm vastagságban), amibe kb. 10 cm 
átfedéssel ágyazzuk be az üvegszövetet. Száradás 
után a glettelési hibákat csiszoljuk át. 

PARAMÉTEREK
Anyagigény: kb. 9 kg/m2 ragasztáshoz és üvegszövet 
beágyazásához
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,25 I víz 1 kg szárazanyag-
hoz
Tapadószilárdság: ≥ 0,25 N/mm2
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EPS 100, 10x50 cm
Lépésálló, terhelhető expandált 
polisztirol lemez
TULAJDONSÁGOK 
Új és régi épületek gazdaságos hőszigetelésére 
egyaránt alkalmazható.

FELHASZNÁLÁS
• talajjal érintkező helyek (vízszigeteléssel vé-

detten),
• födémek,
• normál terhelhetőségű padlók,
• egyenes rétegrendű, nem járható lapostetők.

PARAMÉTEREK

Tá
bl
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  1

00
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0 

m
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Vastagság
mm

m2/ 
csomag

Hővezetési  
ellenállás
R[(m2K)/W]

20 12,5 m2 0,571

30 8 m2 0,857

40 6 m2 1,143

50 5 m2 1,429

60 4 m2 1,714

80 3 m2 2,286

100 2,5 m 2,857

120 2 m2 3,429

140 1,5 m2 4,000

160 1,5 m2 4,571

200 1 m2 5,714

hatékony hőszigetelő 
képesség
csekély súly – kellő 
szilárdság 
könnyen alakítható és 
egyszerűen beépíthető 
környezetre és egészségre 
káros hatása nincs

l

l 

l

l

STline S145 Üvegszövet 
háló 
10 m2, 50 m2

Alkáliálló bevonattal ellátott üvegszövet 
háló
TULAJDONSÁGOK 
Homlokzati hőszigetelő rendszerek, valamint bevonati szigete-
lések erősítő hálója.

FELHASZNÁLÁS
Az EPS vagy kőzetgyapot lapok felületére 10 mm-es fogas 
glettvassal felhúzott ragasztó/ágyazó rétegbe kell 10 cm-es 
átfedésekkel az üvegszövet hálót felülről lefelé és belülről ki-
felé simítva beágyazni, majd a  felületet simára glettelni úgy, 
hogy az üvegszövet háló a glett réteg közepére kerüljön és ne 
látszódjon át. Az ágyazó réteg vastagságának a 3 mm-t el kell 
érnie. Kivitelezési körülmények: a  ragasztóréteg felhordására 
alkalmas körülmények fennállása esetén, a vonatkozó előírások 
figyelembevételével.

PARAMÉTEREK
Kiszerelések:
1 m × 10 m = 10 m2
1 m × 50 m = 50 m2

Kielégíti az ETAG 004 követelményeit.
Anyagszükséglet: 1,1 m2/nettó m2

lúgálló

EPS 80, 10x50 cm
Gazdaságos hőszigetelést kínáló, 
homlokzatra kifejlesztett expandált 
polisztirol lemez
TULAJDONSÁGOK 
Pihentetett lapok a vetemedések és deformációk el-
kerülése miatt.

FELHASZNÁLÁS
Új és régi épületek utólagos hőszigetelésére egyaránt 
alkalmazható.

PARAMÉTEREK

Tá
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Vastagság
mm

m2/ 
csomag

Hővezetési  
ellenállás
R[(m2K)/W]

20 12,5 m2 0,526

30 8 m2 0,789

40 6 m2 1,053

50 5 m2 1,316

60 4 m2 1,579

80 3 m2 2,105

100 2,5 m2 2,632

120  m2 3,158

140 1,5 m2 3,684

160 1,5 m2 4,211

180 1 m2 4,737

200 1 m2 5,263

300 0,5 m2 7,895

STline 
Vékonyvakolat-
alapozó 5 kg
ST line Akril és Szilikát 
vékonyvakolatok alapfelületeinek 
szívóképesség kiegyenlítésére, 
illetve a tapadás fokozására
TULAJDONSÁGOK 
A  termék +5°C alapfelületi- és léghőmérsékletnél 
nem alkalmazható, +25°C felett a  felhordás nem 
javasolt. A  felkent alapozót a  teljes kiszáradásig az 
erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni 
kell. Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos! 
Szerszámok: festőhenger, teddyhenger.
Tárolás, eltarthatóság: A gyártás dátumától számít-
va, 6 hónapig, eredeti csomagolásban, fagytól és 

magas hőmérséklettől védve.

FELHASZNÁLÁS
Általános követelmények az alappal szemben: 
A  simított vagy glettelt, ásványi alapfelület legyen 
homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás- és zsu-
gorodásmentes, szennyeződésmentes.
Feldolgozás: a  munkafolyamatokon kívül eső felü-
leteket gondosan takarjuk le, mert utólag maradék-
talanul nem tisztíthatók meg. Felhasználás előtt az 
anyagot keverjük fel. Az alapozót festőecsettel vagy 
teddyhengerrel hordjuk fel a teljes felületre telített-
ségig. Szükség esetén ismételjük meg az eljárást. 
A  vékonyvakolat az alapozó teljes száradása (kb. 1 
nap) után hordható fel. A szerszámokat, edényeket 
használat után azonnal meg kell tisztítani. Bel-, illet-
ve kültéri festék alá használata nem ajánlott.

PARAMÉTEREK
Kiszerelés: 5 kg
Anyagigény: kb. 0,1-0,2 kg/m2

l

Homlokzati színezővakolatokPolisztirol hőszigetelőanyagok
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STline Akril, 30 kg
Feldolgozásra kész, pasztaszerű, 
homlokzati díszítő fedővakolat
TULAJDONSÁGOK 
Színes homlokzatok kialakítására, az épület védel-
mére. Hőszigetelő rendszerek fedővakolataként 
valamint, régi, új, hagyományos és hőszigetelő alap-
vakolatokra. Beltéri falfelületek dekorációs céljaira 
is alkalmas. 
+5°C alatti alapfelületi- és léghőmérsékletnél nem 
alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt. 
A  friss vakolatot az erős napsugárzástól és csapa-
dékhatástól óvni kell. 

FELHASZNÁLÁS
Általános követelmények az alappal szemben: 
a  simított (durva alapvakolatoknál simítóvako-
lattal) vagy glettelt, alapozott alapfelület legyen 
homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás- és 
zsugorodásmentes, valamint szennyeződésmen-

tes. Feldolgozás: a  munkafolyamaton kívül eső 
felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag mara-
déktalanul nem tisztíthatók meg. Az alapvakolatot  
ST line vékonyvakolat alapozóval egyszer kenjük át, 
majd hagyjuk megszáradni. Több vödör tartalmát 
keverjük össze, egy homlokzatra való mennyiséget 
lehetőleg egyszerre. A felhordást vékonyan, rozsda-
mentes glettvassal végezzük. A felhordást követően 
azonnal műanyag simítóval vagy polisztirol dör-
zsölővel, körkörösen vagy vízszintesen dörzsölve 
alakítsuk ki a kívánt struktúrát. A végleges struktúrát 
alapvetően meghatározza az alkalmazott rétegvas-
tagság és a dörzsölés módja.

PARAMÉTEREK
Kiszerelés: 30 kg
Technikai adatok:     Maximális 
  szemcseméret:
finomszemcsés: kb. 1,5 mm
gördülőszemcsés:  kb. 2 mm

Anyagigény:   kb. 2,5-2,8 kg/m2

STline Mészfesték, 
12 liter
Kiadósság kb. 96 m2 felület egyszeri 
befedésére
TULAJDONSÁGOK 
Oltott mész alapú, kül- és beltéri fal- és mennyezet 
festék, kiváló lég- és páraáteresztő, penész és gom-
baölő, valamint fertőtlenítő hatású. Alkalmas mű-
emléképületek falainak és mennyezeteinek deko-
rációs védelmére, valamint régi és új lakóépületek 
olyan helyiségeiben (konyhák, pincék, éléskamrák, 
stb.), ahol valamilyen oknál fogva előfordulhat a fal-
és mennyezeti felületek kondenzvíz miatti nedvese-
dése. Felvitel: ecsettel, hengerrel, szórással (airless), 
a felület szakszerű előkészítése után.

FELHASZNÁLÁS
Alkalmas új, legalább 30 napos, száraz mész- és 
mészcementes vakolatok, beton felületek festésére, 
régi meszelt felületek felújítására. Amennyiben nem 
mészfestés van a falon (pl. enyves festés, olajfestés, 
tapéta, diszperziós festék) az alapvakolatig le kell 
kaparni a falfelületet.
Alap: az alapfelületnek, tisztának, szilárdnak, zsír-
mentesnek, száraznak, hordozóképesnek és leg-

alább 30 naposnak (új építés esetén) kell lennie. 
A  régi meszelt felületekről a  laza repedezett réte-
geket, kaparással el kell távolítani, és a  felületet 
hasonló szívóképességű anyaggal ki kell kijavítani. 
Amennyiben a  javított felület erősebben szív, nem 
lesz egyenletes a  bevonat és színezett mészfesték 
felhordása esetén foltosodás jelentkezhet. Festés: 
a festéket jól fel kell keverni és vízzel, az előírásnak 
megfelelően kell hígítani. A  hígítás mértékét a  fel-
hordás módja, a  felület szívóképessége, a  felület 
és a levegő hőmérséklete, valamint a páratartalom 
határozza meg. A  mészfestéket az új, megfelelően 
száraz, vakolt felületre 3 rétegben, a  régi felületre 
2 rétegben kell felhordani. Az első rétegnél 15-20 
%-os, a második és harmadik rétegnél kb. 10 %-os 
hígítás szükséges. Színezés: a  festék színezhető, 
a mészfestékhez megfelelő szervetlen színező pasz-
tákkal, max. 3-5% mennyiségben, a rajtuk lévő leírás 
szerint. Színezésnél minden esetben végezzünk 
próbafestést. 

PARAMÉTEREK
Összetétel: mészhidrát, műanyag diszperzió, pig-
mentek, kálcium-karbonát, festékadditív, víz.
Anyagszükséglet: kb. 8 m2/l rétegenként, sima 
felületen. Érdes felületek esetében az anyagszük-
ségletet, próbafestéssel állapítjuk meg.

bio-tradicionális termék
kitűnő minőségű
antibakteriális és 
penészgátló hatású
bel- és kültérre
matt
fehér
természetes anyagokat 
tartalmaz

STline Szilikát, 30 kg
Feldolgozásra kész, pasztaszerű, 
szilikát homlokzati díszítő 
fedővakolat
TULAJDONSÁGOK 
Homlokzati hőszigetelések - kiemelten táblás ás-
ványgyapot homlokzati hőszigetelések - fedővako-
lataként, valamint régi, új, vagy hagyományos és 
hőszigetelő alapvakolatokra, valamint felújító vako-
latrendszerek fedővakolataként. Beltéri falfelületek 
dekorációs céljaira is alkalmas.
+5°C alatti alapfelületi- és léghőmérsékletnél nem 
alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt. 
A  friss vakolatot az erős napsugárzástól és csapa-
dékhatástól óvni kell. 

FELHASZNÁLÁS
Általános követelmények az alappal szemben: 
a  simított (durva alapvakolatoknál simítóvako-
lattal) vagy glettelt, alapozott alapfelület legyen 
homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás- és 
zsugorodásmentes, valamint szennyeződésmen-

tes. Feldolgozás: a  munkafolyamaton kívül eső 
felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag mara-
déktalanul nem tisztíthatók meg. Az alapvakolatot  
ST line vékonyvakolat alapozóval egyszer kenjük át, 
majd hagyjuk megszáradni. Több vödör tartalmát 
keverjük össze, egy homlokzatra való mennyiséget 
lehetőleg egyszerre. A felhordást vékonyan, rozsda-
mentes glettvassal végezzük. A felhordást követően 
azonnal polisztirol dörzsölővel, körkörösen vagy víz-
szintesen dörzsölve alakítsuk ki a kívánt struktúrát. 
A végleges struktúrát alapvetően meghatározza az 
alkalmazott rétegvastagság és a dörzsölés módja. 

PARAMÉTEREK
Kiszerelés: 30 kg
Technikai adatok:  Maximális 
  szemcseméret:
Gördülőszemcsés:  kb. 2 mm
Középszemcsés:  kb. 2 mm
Finomszemcsés:  kb. 1,5 mm

  Anyagigény:
Gördülőszemcsés:  kb. 2,5-3 kg/m2

Középszemcsés:  kb. 3,5-4 kg/m2

Finomszemcsés:  kb. 2,5-3 kg/m2

STline Belső 
falfesték
5 liter: 45 m2 felület egyrétegű 
befedésére

15 liter: 135 m2 felület egyrétegű 
befedésére
TULAJDONSÁGOK 
Műgyanta alapú diszperziós fal- és mennyezet fes-
ték, kiváló lég- és páraáteresztő.
Felvitel: ecsettel, hengerrel, szórással (airless), a felü-
let szakszerű előkészítése után.

FELHASZNÁLÁS
Az alapfelületnek tisztának, szilárdnak, zsírmentes-
nek, száraznak és hordozóképesnek kell lennie. Az 
előző enyves festék réteget teljesen el kell távolítani. 
A javítási helyeket, lyukacsos szerkezetű, krétásodó 
és nagy nedvszívó képességgel rendelkező felülete-
ket előzetesen „düfa” Tiefgrund LF mélyalapozóval 

kell előkészíteni. Festés: 1. Alapozás: max. 10% vízzel 
hígítva. 2. Fedőfestés: lehetőleg hígítás nélkül. +5 ºC 
alatt nem szabad felvinni. Használat előtt mindig 
alaposan keverje fel. Javasolt rétegszám, 2-3 réteg. 
Száradási idő: +20 °C és 65%-os relatív páratartalom 
mellett kb. 4-6 óra múlva újra festhető. Teljes szára-
dás és terhelhetőség kb. 3 nap múlva. A  száradási 
időt a  magas páratartalom és alacsony hőmérsék-
let befolyásolhatja. Színezés: diszperziós festékhez 
való színező pasztákkal, a  rajtuk lévő leírás szerint. 
Maximum 3-5%-ban. Tárolás: hűvös, de fagymentes 
helyen tároljuk (+ 5 ºC felett). 

PARAMÉTEREK
Kiszerelések: 5 liter, 15 liter
Összetétel: Sztirol-akrilát vizes diszperzió, CaCO3 
(mészkő) töltőanyagok, TiO2 pigment, kréta, víz, 
adalék anyagok és tartósítószer
Anyagszükséglet: kb. 9 m2/l rétegenként, sima fe-
lületen

kitűnő minőségű
beltéri 
diszperziós falfesték
matt 
extra fehér 
kiváló fedőképesség

l
l
l
l 
l 
l

l
l 
l
 
l
l
l
l

Beltéri falfestékekHomlokzati színezővakolatok
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STline Univerzális szilikon
310 ml, transzparens, fehér
Univerzális szilikon építészeti konstrukciós 
hézagok tömítésére
TULAJDONSÁGOK 
Az ST line Univerzális szilikon kiválóan tapad zománchoz, csem-
péhez és bevont fémekhez. Ecetsav tartalma miatt nem ajánlott 
akril és nem felületkezelt fém felületek tömítésére. Tartósan el-
lenáll a penésznek, víz- és nedvességálló, jól ellenáll az általános 
tisztítószereknek. UV álló.

FELHASZNÁLÁS
A termék alkalmas építészeti szerkezetekben meglevő hézagok 
tömítésére. A  termék tartósan rugalmas marad, ecetsav tartal-
ma miatt penészölő hatású. A használata nem alkalmas PE, PP, 
teflon, beton, márvány, alumínium, réz és horganylemez, ólom, 
galvánacél és bitumenes alapzat esetén. Vízálló, időjárás álló, 
kültéri használatra is alkalmas.

PARAMÉTEREK
Transzparens vagy fehér
Töltet: 310 ml
Kikeményedési idő: 24 óra
Csomagolás: kartus

UV álló
kiválóan tapad nem 
nedvszívó anyagokhoz
tartósan rugalmas
jó vegyszerállóság
vízálló

l
l

l
l 
l

STline 2K. folyékony 
vízszigetelés
7 kg, 14 kg vagy 21 kg 
Kétkomponensű vízszigetelés 
beltéri és kültéri használatra
TULAJDONSÁGOK 
Tartósan rugalmas kétkomponensű, polimerce-
ment-szuszpenziós vízszigetelő tömítőanyag. 
A csomagolás por és folyékony állagú komponenst 
tartalmaz. A termék tartós rugalmasságot és vízzá-
rást biztosít 0,8MPa nyomásig és kiváló kompatibi-
litást garantál a további cementkötésű ragasztókkal 
bel- és kültéren egyaránt.

FELHASZNÁLÁS
Falazott, beton- és vasbeton szerkezetek, köny-
nyűbeton, esztrich, gipsz, vakolat, égetett téglából 
készült falazóanyagok, CETRIS lemezek és gipsz-
karton szerkezetek vízszigetelésére. Alkalmazható 
fürdőszoba, medence vagy víztároló burkolata vagy 
csempéje alatti vízszigetelésre. Felhasználható er-
kély, terasz, lodzsa járólapja alá. A hatékonyságnö-
velése érdekében a  sarkok, szögletek és dilatációs 
hézagok kialakításánál ajánlott tömítőszalag hasz-
nálata. Rendkívül jól tapad az aljzathoz, acélszerke-
zetek korróziógátló bevonatához is megfelel.

PARAMÉTEREK
Tömeg: 7 kg, 14 kg vagy 21 kg
Kikeményedési idő: 24 óra
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m2 egy rétegben
Csomagolás: vödör

erős tapadás az 
építőanyagokhoz, 
függőleges felületen is
felújításra és új építésre 
egyaránt használható
kikeményedve tartósan 
rugalmas
fagyálló

STline Szaniter szilikon
310 ml, transzparens, 
fehér, szürke
Szaniter szilikon vizes helyiségek réseinek 
tömítésére
TULAJDONSÁGOK 
Az ST line Szaniter szilikon kiválóan tapad üveghez, zománchoz, 
csempéhez és mázas kerámiához. Ecetsav tartalma miatt nem 
ajánlott akril és nem felületkezelt fém felületek tömítésére. Tar-
tósan ellenáll a  penésznek, víz- és nedvességálló, jól ellenáll az 
általános tisztítószereknek. UV álló.

FELHASZNÁLÁS
A  terméket csempék fugázására, szaniter kerámia (mosdók, 
bidék, wc-k, piszoárok), zuhanyzók, konyhaszekrények, zomán-
cozott kádak tömítésére ajánljuk. Elsősorban beltéri használatra 
javasolt. A  termék tartósan rugalmas marad, ecetsav tartalma 
miatt penészölő hatású.

PARAMÉTEREK
Transzparens, fehér vagy szürke
Töltet: 310 ml
Kikeményedési idő: 24 óra
Csomagolás: kartus

ecetsavas
kiválóan tapad nem 
nedvszívó anyagokhoz
tartósan rugalmas
ellenáll a penésznek
jó vegyszerállóság

l
l

l
l
l

l

l

l

l

Folyékony vízszigetelésSzilikonok
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STline FLOOR 
aljzatkiegyenlítő, 25 kg
Por alakú, önterülő aljzatkiegyenlítő, 
burkolataljzatok megfelelő kiegyenlítésére, 
ragasztott padlóburkolatok alá
TULAJDONSÁGOK 
Aljzatkiegyenlítőként felhasználható: padlóra, beltérben, padló-
fűtés esetén, elektromos fűtésnél, minden típusú hidegburkolat 
alá, ragasztott melegburkolatok alá, szőnyegpadló alá, nem ra-
gasztott melegburkolatok alá (pl. szalagparketta). Felhasználás-
kor csak vízzel kell összekeverni.

FELHASZNÁLÁS
Az aljzat legyen száraz, szilárd, mozgás-, zsugorodás- és szennye-
ződésmentes (por, olaj, zsír). 
Porózus, erősen nedvszívó alapoknál weberniv primer alapo-
zó alkalmazása szükséges. Kevésbé nedvszívó alapfelületekre  
webercol bondprimer tapadóhíd alkalmazása ajánlott.
Keverjük be az aljzatkiegyenlítőt vízzel csomómentesre. Az 
anyagot kiöntjük, és glettvassal vagy simítóval széthúzzuk; 
a  benne maradt légbuborékokat tüskés hengerrel vagy tüskés 
seprűvel távolítjuk el. Az aljzat a maradék nedvesség eltávozása 
után burkolható. A felhordott anyagot 24 órán belül nem érheti 
fagy és huzat.

PARAMÉTEREK
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,2 liter víz 1 kg poranyaghoz
Nyomószilárdság (28 nap): C30
Hajlító-húzószilárdság (28 nap): F6
Tapadószilárdság (28 nap): B1
Kötésidő: kb. 24 óra/cm
Max. szemcsenagyság: 4 mm
Rétegvastagság: 3-15 mm
Járhatóság: 24 óra/cm
Korróziót kiváltható alkotó: CT
Tűzvédelmi osztály: A2fl-s1 

hideg és melegburkolat 
alá
3-15 mm rétegvastagságig
kiválóan terül
padlófűtés esetén is 
alkalmazható 

l

l

l

STline  FLEX 
csemperagasztó, 25 kg
Emelt minőségű, flexibilis, cementtartalmú 
csempe- és burkolólap-ragasztó fokozott 
igénybevételre, hosszú nyitott idővel, 
csökkentett lecsúszási hajlammal
TULAJDONSÁGOK 
Alkalmazható bel- és kültérben, valamint fűtött aljzatra, fal és 
padlóburkolatok készítéséhez, nedves helyiségben is. Ajánlott 
közepes méretű kőporcelán lapokhoz 900 cm2-ig, valamint foko-
zott igénybevételű felületekre.

FELHASZNÁLÁS
Az aljzat legyen száraz, szilárd, mozgás-, zsugorodás- és szeny-
nyeződésmentes (por, olaj, zsír). A  porózus, nedvszívó, főként 
cement- és gipszkötésű alapfelületre alapozó alkalmazása szük-
séges. Kevésbé nedvszívó alapfelületekre tapadóhíd használata 
ajánlott.
A  szárazanyagot vízzel csomómentes masszává keverjük össze, 
majd kb. 5 perc után ismét keverjük át. A ragasztóhabarcsot fo-
gazott glettvassal hordjuk fel. A  jobb beágyazódás érdekében 
ajánlott az ún. kétoldalas technika: ragasztás előtt a burkolólapot 
is kenjük meg vékonyan csemperagasztóval. Burkoláskor használ-
junk fugakereszteket.

PARAMÉTEREK
Anyagigény: 2-5 kg/m2 laptól függően
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,38 liter víz 1 kg poranyaghoz
Tapadószilárdság: ≥ 1 N/mm2
Nyitott idő: minimum 30 perc
Korrigálhatósági idő: kb. 10 perc
Kötésidő/fugázhatóság: kb. 24 óra
Terhelhetőség: kb. 1 hét

fagyálló flexibilis ragasztó
emelt minőségű
jól kenhető
greslapok ragasztásához is
padlófűtésre alkalmazható
hosszú nyitott idő  
(30 perc)
MSZ EN 12004 szabvány 
szerinti besorolása: C2TE

STline STANDARD 
csemperagasztó, 25 kg
Por alakú, cementkötésű, vékonyágyas 
fagyálló csemperagasztó, szürke színben, 
400 cm2-ig alkalmazható belső és fedett 
külső térben, fal- és padlóburkolatok 
készítéséhez, szürke színben.
TULAJDONSÁGOK 
Kerámia burkolólapok ragasztásához: falra és padlóra, beltérben 
és fedett kültérben, cement és mész-cement kötésű felületre, min. 
7 napos korú betonra, egyszer vagy kétszer égetett 3-25% vízfel-
vételű kötőanyagú csempékhez és padlóburkolatokhoz.

FELHASZNÁLÁS
Az aljzat legyen száraz, szilárd, mozgás- és zsugorodásmentes. 
Az alapfelület nedvszívó képességének kiegyenlítésére, vala-
mint a tapadás fokozására minden esetben webercol primer ala-
pozó szükséges. A burkolás megkezdése előtt várjuk meg, míg 
az alapozó tapintásszárazzá válik. Keverjük be a szárazanyagot 
kg-onként kb. 0,3 liter vízzel csomómentes masszává, majd 5 
perc után keverjük át.
A burkolólapok előnedvesítése szükségtelen. A bekevert ragasz-
tóhabarcsot fogazott glettvassal hordjuk fel a megtisztított, elő-
kezelt felületre. A  felhordott anyagot 24 órán belül nem érheti 
fagy.

PARAMÉTEREK
Anyagigény: 2-5 kg/m2, a burkolólaptól függően
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg poranyaghoz
Tapadószilárdság: ≥ 0,5 N/mm2

Fazékidő: 3-4 óra
Nyitott idő (MSZ EN 1346): min. 20 perc
Korrigálhatósági idő: kb. 5 perc
Kötésidő/fugázhatóság: kb. 24 óra
Terhelhetőség: kb. 1 hét után

beltérben és fedett 
kültérben
kisméretű porózus 
kerámia lapokhoz  
400 cm2-ig
normál igénybevételű 
felületekre 
MSZ EN 12004 szabvány 
szerinti besorolása: C1T

l

l

l
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STline FLEXIBILIS fuga, 
5 kg
Flexibilis, cementtartalmú fugázóanyag 
bel- és kültérre, fal- és padlóburkoló 
lapokhoz 1-6 mm fugaszélességig, alacsony 
vízfelvétellel, ideális kötési idővel
TULAJDONSÁGOK 
Ajánlott: porózus csempékhez, fagyálló burkolatokhoz, gresla-
pokhoz, kerámia és üvegmozaikhoz, falra és padlóra, beltérben 
és kültérben, fürdőszobákba, zuhanyzókba.

FELHASZNÁLÁS
Min. 5°C szerkezeti és léghőmérsékletnél végezze a  fugázást. 
A csemperagasztó legyen tökéletesen megkötött (min. 24 óra); 
a  fugahézag legyen száraz, tiszta és ragasztómaradványoktól 
mentes. Keverjen be 5 kg flexibilis fugázóanyagot kb. 1,5 liter 
vízzel, amíg csomómentes nem lesz, majd 5 perc után keverje át. 
Dolgozza be a fugahézagba gumis simítóval. 5-10 perc elteltével 
kezdje meg a  burkolat felületének megtisztítását és a  fugakép 
kialakítását fugázószivaccsal. Száradás után tisztítsa meg a bur-
kolólapok felületét a  cementfátyoltól. A  fugázót felhasználás 
során óvja hőtől, víztől, széltől.

PARAMÉTEREK
Anyagigény: kb. 0,3-1,5 kg/m2, a  lapméret és a  fugaszélesség 
függvényében változhat
Fazékidő: kb. 1,5 óra
Járhatóság: kb. 24 óra a  hőmérséklet és a  relatív páratatalom 
függvényében

flexibilis
1-6 mm-es 
fugaszélességig
könnyen és gyorsan 
bedolgozható
krémes és finom állag
elérhető színek: fehér, 
beige, manhattan, szürke
MSZ EN 13888 szabvány 
szerinti besorolása: CG2W

l
l

l

l
l

l

l
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l
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Hidegburkolás Hidegburkolás
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STline Kézi purhab
500 ml, 750 ml
Adapteres purhab szereléshez, 
hézagkitöltéshez
TULAJDONSÁGOK 
Ablak- és ajtókeretek szereléséhez, üregek, szerelési 
rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennye-
zet és padló között. Kitűnően hőszigeteli a  tetőtéri 
helyiségeket és a  fürdőkádat. Hangszigetelésre is al-
kalmas.

FELHASZNÁLÁS
Egyszerűen alkalmazható, adapteres purhab. Haszná-
latához nincs szükség purhab pisztolyra, így költség-
kímélő megoldást jelent ablak- és ajtókeretek szere-
léséhez, üregek, szerelési rések kitöltésére panelek, 
falazott válaszfal, mennyezet és padló között. Kitűnő-
en hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket és a fürdőkádat. 
Hangszigetelésre is alkalmas.

PARAMÉTEREK
Töltet: 500 ml, 750 ml
Csomagolás: fém flakon

jó struktúrával rendelkező hab
nem penészedik
jó tapadás a különféle 
építőanyagokhoz - beton, tégla, 
kő, fa, polisztirol, PVC
festhető
nem UV álló

l
l 
l
 

l
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STline Purhab 
tisztító, 500 ml
Tisztító folyadék purhab pisztolyhoz
TULAJDONSÁGOK 
Purhab tisztító a  szerszámok egyszerű tisztításához. 
A  ki nem keményedett purhabot lehet vele eltávo-
lítani. Alkalmas a  purhab pisztolyok szelepeinek és 
felhordásra szolgáló részeinek tisztítására. A már kike-
ményedett purhab eltávolítására nem alkalmas.

FELHASZNÁLÁS
Purhab tisztító a  szerszámok egyszerű tisztításához. 
A  ki nem keményedett purhabot lehet vele eltávo-
lítani. Alkalmas a  purhab pisztolyok szelepeinek és 
felhordásra szolgáló részeinek tisztítására. A  már 
kikeményedett purhab eltávolítására nem alkalmas. 
A purhab pisztoly használata után a terméket csavarja 
be a  pisztoly adapterébe és addig alkalmazza, amíg 
a pisztolyból már színtelen folyadék távozik.

PARAMÉTEREK
Töltet: 500 ml
Csomagolás: fém flakon

purhab pisztollyal 
használható
könnyen eltávolítja 
a szennyeződést
ki nem keményedett 
purhab eltávolítására

STline Enyhén 
dagadó pisztolyos 
Purhab, 750 ml
Enyhén dagadó pisztolyhab szerelési 
munkákhoz
TULAJDONSÁGOK 
A  termék a  normál Purhabokhoz képest csak mini-
mális mértékben dagad meg, így jól használható kis 
rések kitöltésére. Sűrű, kemény habot alkot.

FELHASZNÁLÁS
Borított ajtótokok, ablakkönyöklők, lépcső homlokla-
pok, küszöbök szereléséhez alkalmazható, minimáli-
san dagadó, sűrű, kemény hab. Alkalmazható továb-
bá fa falburkolatok esetén hézagkitöltésre, valamint 
tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére. Általános 
hézagkitöltésre is használható abla- és ajtótok sze-
reléskor. A  termék használatához purhab pisztoly 
szükséges.

PARAMÉTEREK
Töltet: 750 ml
Csomagolás: fém flakon

minimális duzzadás
kitűnő penészállóság
jó tapadás a különféle 
építőanyagokhoz - beton, tégla, 
kő, fa, polisztirol, PVC
festhető

l
l 
l 
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STline Stukkó tömítő 
akril, 310 ml, fehér
Stukkó tömítő hézagok, repedések 
tömítésére
TULAJDONSÁGOK 
Beltéri repedések és hézagok tömítésére stukkóhoz. 
Alkalmas stukkó vakolat, beton, polisztirol, álmeny-
nyezeti kazetták tömítésére, illetve lépcsők és a  fal 
közötti hézagok tömítésére. A termék fehér kvarcho-
mokot tartalmaz, a  szemcsés, stukkó hatás elérése 
érdekében.

FELHASZNÁLÁS
Alkalmas stukkó vakolat, beton, polisztirol, álmeny-
nyezeti kazetták tömítésére, illetve lépcsők és a fal kö-
zötti hézagok tömítésére. Használható ablakkeretek, 
ajtókeretek és falak közti hézagok tömítésére, stukkó 
hatás elérése érdekében. 

PARAMÉTEREK
Töltet: 310 ml
Kikeményedési idő: 24 óra
Csomagolás: kartus

oldószermentes
fagyálló
nem korrodál
diszperziós vagy akril 
festékkel festhető

l
l
l
l

l
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STline Akril tömítő, 
310 ml, fehér
Akril alapú tömítő hézagok 
tömítésére
TULAJDONSÁGOK 
Ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal, sarki hézagok, 
gipszkarton szerkezetek, válaszfalak, forgácslapok, 
kazettás álmennyezeti lapok közti hézagok tömítésé-
re alkalmas.

FELHASZNÁLÁS
Kikeményedés után festhető. Száradás után homorú 
felület jön létre.

PARAMÉTEREK
Töltet: 310 ml
Kikeményedési idő: 1 mm/24 óra
Csomagolás: kartus

festhető
kiválóan tapad 
gipszkartonhoz, téglához, 
betonhoz, fához
nem korrodál
beltéri használatra

STline  3 Classic 
Páraáteresztő 
tetőfólia 75 m2

3 rétegű, beige színű páraáteresztő 
tetőfólia
TULAJDONSÁGOK 
Két réteg PP flíz között, páraáteresztő, vízzáró 
membrán.

FELHASZNÁLÁS
Egyszeresen (a  fólia és a  tetőfedés között) átszel-
lőztetett magastető szerkezetekben, a  héjalás alá 
bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos vé-
delemként alkalmazható, közvetlenül a hőszigete-
lésre fektethető alátétréteg.

PARAMÉTEREK
1,5 m × 50 m = 75 m2/tekercs
Egységtömeg: 135 g/m2

Sd-érték: 0,05 m 
Vízzáróság: W1 
Hőmérséklet-állóság: (-)24°C - (+)70 °C 
Lefedési idő: maximum 2 hét

STline Bitumenes 
tető-tömítő, 310 ml
Tömítőanyag bitumenes tetőfedő 
anyagokhoz
TULAJDONSÁGOK 
Bitumenes tető-tömítő merevítő szálakkal. Kikemé-
nyedés után is rugalmas marad. Kiválóan tapad a  kü-
lönböző építőanyagokhoz. UV és időjárás álló. Ideális 
megoldás a bitumenes tetőburkolatok sérüléseinek ja-
vítására, valamint áttörések és átvezetések tömítésére.

FELHASZNÁLÁS
Alkalmas apró javítások és bitumenes tetőfedő anya-
gok ragasztása esetén, valamint szegély lemezek 
tömítéséhez és kémények, padlások burkolatának, 
védőburkolatok, továbbá ereszcsatornák, tetőátme-
netek tömítésére. Használható tetők, ereszek sürgős 
javítására ún. átfedés segítségével, illetve zsindelyek 
alatti tömítésre.

PARAMÉTEREK
Töltet: 310 ml
Kikeményedési idő: 24 óra
Csomagolás: kartus

fagyálló
bitumenes bázisú festékkel 
festhető
jól bírja a hőmérséklet 
különbségeket, rugalmas marad
kiválóan tapad az 
építőanyagokhoz

l
l

l

l

STline Classic 
SA2 Páraáteresztő 
tetőfólia 75 m²
Többrétegű páraáteresztő tető 
alátét fólia
TULAJDONSÁGOK 
Az átfedési sávokban kétoldalon öntapadós ra-
gasztószalaggal ellátva.

FELHASZNÁLÁS
Egyszeresen (a  fólia és a  tetőfedés között) átszel-
lőztetett magastető szerkezetekben, a  héjalás alá 
bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos vé-
delemként alkalmazható, közvetlenül a hőszigete-
lésre fektethető alátétréteg.

PARAMÉTEREK
1,5 m × 50 m = 75 m2/tekercs
Egységtömeg: 135 g/m2
Sd-érték: 0,05 m 
Vízzáróság: W1 
Hőmérséklet-állóság: (-)24°C - (+)70 °C 
Lefedési idő: maximum 2 hét

kétoldalon öntapadó 
ragasztószalaggal

l

TetőfóliákPurhabok és tömítők
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STline MKA Tetőtéri 
ablak
Középső tengely mentén nyíló fa 
tetőtéri ablak
TULAJDONSÁGOK 
Rozsdamentes acél távtartó (melegperemes kialakí-
tás), argon gázzal töltött kamra, 4 mm edzett, bizton-
sági üveg, Low-E bevonat (visszaveri a hőt). Elegáns 
kilincs, alsó elhelyezés, könnyű kezelhetőség. Szellőző 
nyílás (3 pozíciós). Könnyű beépítés. 

FELHASZNÁLÁS
15°-90° dőlésszögű tetőkben. 
A beépítéshez burkolókeret szükséges.

PARAMÉTEREK
Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,25 (W/m2K) 
Felépítés: 4-16-4H
Méretek: 55 x 78 cm, 55 x 98 cm, 66 x 118 cm, 
78 x 98 cm, 78 x 118 cm, 78 x 140 cm, 114 x 118 cm
FSC tanúsított erdőgazdaságból származó faanyag.

energiatakarékos, 
hővisszaverő felületű, 
hőszigetelt üvegezés
10 év garancia!

STline 
Tetőkibúvó
Szürke
TULAJDONSÁGOK 
„Minden az egyben” csomagban kapható. 
Dupla üvegezésű, a burkolókeret is a cso-
mag része. Kialakítása felhasználóbarát, 
fel- vagy oldalra nyíló. Elegáns és áthelyez-
hető acélkilinccsel felszerelve. Két szellő-
zőállásba állítható. Könnyen beépíthető.

PARAMÉTEREK
45 x 55 cm, 45 x 73 cm

l

l

Tetőablak, tetőkibúvó



Kereskedéseink Magyarországon
2660 Balassagyarmat
Vörösmarty út 1. 
+36 20 / 6200 145

8630 Balatonboglár
Klapka u. 10-12. 
+36 20 / 8496 265

8230 Balatonfüred
Fürdő u. 25/b 
+36 20 / 6200 047

7570 Barcs
Darányi út 24. 
+36 20 / 8496 260

2040 Budaörs
Károly király útja 145. 
+36 20 / 6200 090

1107 Budapest
Ceglédi út 1-3. 
+36 20 / 6200 070

7200 Dombóvár
Gyár u. 7. 
+36 20 / 8496 280

3300 Eger
Kistályai út 8. 
+36 20 / 6200 123

3390 Füzesabony
Hunyadi u. 2. 
+36 20 / 6200 115

2100 Gödöllő
Szent-Györgyi A. u. 1. 
+36 20 / 6200 170

3200 Gyöngyös
Gyár u. 2. 
+36 20 / 6200 130

3000 Hatvan
Radnóti tér 11. 
+36 20 / 6200 140

7400 Kaposvár
Vásártéri út 4/a 
+36 20 / 6200 220

6000 Kecskemét
Könyves K. körút 12. 
+36 20 / 6200 163

8360 Keszthely
Csapás u. 17. (bejárat a Külső 
Zsidi út 2. felől) 
+36 20 / 6200 069

8700 Marcali
Sport u. 2. 
+36 20 / 8496 250

3400 Mezőkövesd
Széchenyi út 100. 
+36 20 / 6200 110

3527 Miskolc
Vágóhíd u. 9. 
+36 20 / 6200 100

7500 Nagyatád
Taranyi úti ipartelep 
+36 20 / 6200 240

7030 Paks
Vasút u. 3. 
+36 20 / 8496 285

8500 Pápa
Kopja utca 5. 
+36 30 / 5004 051

7623 Pécs
Megyeri út 61. 
+36 30 / 4182 920

3100 Salgótarján
Baglyasi út 3. 
+36 20 / 6200 150

7800 Siklós
Széchenyi út 73. 
+36 20 / 6200 210

8600 Siófok
Marosi u. 14. 
+36 20 / 6200 230

8000 Székesfehérvár
Seregélyesi út 94. 
+36 20 / 6200 195

7100 Szekszárd
Keselyűsi út 2. 
+36 20 / 8496 275

5000 Szolnok
Piroskai út 8. 
+36 20 / 6200 180

7090 Tamási
Sport u. 2. 
+36 20 / 8496 290

8200 Veszprém
Almádi út 19. 
+36 20 / 6200 200

8900 Zalaegerszeg
Sport u. 22. 
+36 20 / 8496 270

Központ: 
STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.


