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StoMiral
Een volledig mineraal
assortiment voor traditioneel
stucwerk

Het strakke stucwerk uiterlijk zoals u dat van Sto gewend bent, maar dan met
een 100% minerale opbouw. Dát is StoMiral. Door steeds beter isolerend
metselwerk (op basis van een traditionele spouw of binnenisolatie) blijft de vraag
naar cementueuze pleistersystemen bestaan. Wanneer het gaat om een
verbouwing of renovatie waarbij geen ruimte of behoefte is aan een
buitengevelisolatie systeem, wilt u toch blijven vertrouwen op de kwaliteit van
Sto.
Een compleet assortiment minerale raapmortels, inclusief profielen, weefsel en
minerale sierpleisters biedt u de mogelijkheid een volledig op elkaar afgestemd
systeem te verwerken. StoMiral, de beste keuze wanneer het gaat om
traditioneel stucwerk.

Traditioneel stucwerk?
Ook dán is Sto uw partner.
Een sierplint, een aanbouw of klein geveldeel zoals de zijkant van een garage. Of juist een monumentaal pand waar
buitengevelisolatie niet gewensd is? In Nederland zijn er genoeg projecten die vragen om traditioneel stucwerk.
Met StoMiral biedt Sto u een volledig pleisterassortiment, inclusief diverse soorten mortels, profielen en weefsels.
Volledig mineraal, volgens de betrouwbare kwaliteit zoals u die van de producten van Sto gewend bent. En ook
volgens de service zoals u die van Sto gewend bent: wenst u bijvoorbeeld een grijpvoorraad op uw locatie te hebben? Informeer dan bij uw accountmanager naar de mogelijkheden.
Voorspuitmortel
Deze voorspuitmortel is van groot belang om de onregelmatige zuiging vanuit de
ondergrond op te heffen of om de hechting van de volgende laag te verbeteren.
StoMiral 311 is een mortel op basis van cement. Deze dient volledig dekkend
opgebracht te worden en vervolgens met een gekamde spaan of bezem ruw te
worden gemaakt. StoMiral 311 is geschikt voor ondergronden met een volumegewicht van groter dan 800 kg/m³. De mortel kan zowel binnen als buiten toegepast worden.

Profiel aanzetmortel
Speciaal voor het stellen van profielen. StoMiral Base 312 is een snel drogende
profiel aanzetmortel op basis van snel reagerende minerale bindmiddelen, geschikt voor binnen en buiten. Door de juiste viscositeit is de mortel in staat om de
hoekprofielen en stucstops te stellen. Het product mag niet op gips houdende
ondergronden worden toegepast.

Sokkelpleister
Het maaiveldniveau vochtwerend maken? Een natte ruimte? Of op zoek naar een
mortel die bestand is tegen hoge mechanische belasting? Dan is StoMiral Base
313 de juiste keuze. Deze mortel, op basis van portlandcement, is geschikt voor
ondergronden met een volumegewicht van groter dan 800 kg/m³ en kan zowel
binnen als ook buiten toegepast worden. Op gladde ondergronden kan StoMiral
Base 311 als hechtbrug worden gebruikt (opgekamde laagdikte ca. 5mm).

Raapmortels
Als het gaat om raapmortels heeft Sto voor u de keuze uit drie typen, die allen
zowel binnen als ook buiten toegepast mogen worden. StoMiral Base 213 is een
spanningsarme onderpleister, geschikt voor ondergronden met een volumegewicht groter dan 800 kg/m³. Deze pleister is tevens geschikt voor toepassing in
vochtige ruimten. StoMiral Base 273 is een lichtgewicht en spanningsarme onderpleister, geschikt voor ondergronden met een volumegewicht > 600 kg/m³. Deze
is niet geschikt voor het plintbereik. Tenslotte is StoMiral Base 278 toegevoegd
aan het assortiment. Deze lichtgewicht onderpleister is vezelversterkt en is geschikt voor ondergronden met een volumegewicht van groter dan 350 kg/m³.
Deze mortel is niet geschikt om af te werken met keramische elementen en is ook
niet geschikt voor het plintbereik.

StoMiral: het assortiment
Onderpleister / raapmortel

StoMiral Base 213

StoMiral Base 273

StoMiral Base 278

Voorspuitmortel

Profiel aanzetmortel

Sokkelpleister

Weefsel en profielen

StoMiral Base 311

StoMiral Base 312

StoMiral Base 313

Sto-Glasweefsel

Artikelnummer

04166-003

04167-003

04169-003

04164-003

04173-002

04171-003

Omschrijving

• Standaard onderpleister
• Conform EN 998-1
• Op basis van
kalkcement
• Als water werende
raaplaag
• In één of meerdere
lagen, aanbrengen
op draagkrachtige
ondergrond
• Voor buiten en
binnen
• Voor ondergronden
met volumegewicht
> 800 kg/m2

• Lichtgewicht
onderpleister
• Conform EN 998-1
• Op basis van
kalkcement
• Met organische en
minerale lichtgewicht toeslagstoffen.
• In één of meerdere
lagen aanbrengen
op draagkrachtige
ondergronden
• Kan als raaplaag
voor water werende
pleister-systemen in
vochtige ruimten
worden toegepast.
• Buiten ook geschikt
op warmte isolerende porisostenen
• Voor ondergronden
met volumegewicht
> 600 kg/m2

• Lichtgewicht
onderpleister
• Conform EN 998-1
• Op basis van
kalkcement
• Vezel versterkt
• Met organische
lichtgewicht
toeslagstoffen
• Hierdoor geschikt
als lichte en
spanningsarme
onderpleister
• Kan in één- of
meerdere lagen
worden aangebracht op draagkrachtige ondergronden
• Voor buiten en
binnen
• Voor ondergronden
met volumegewicht
> 400 kg/m2

• Voorspuitmortel
• Conform EN 998-1
• Op basis van
cement.
• Voor binnen- en
buitentoepassing
• Dient als voorspuitmortel op conventionele, zuigende
ondergronden

• Profielaanzetmortel
• Conform EN 998-1
• Op basis van
cement.
• Geschikt voor
binnen- en buitentoepassing.
• Zeer geschikt voor
het stellen van de
Sto-Raapmortel
profielen

• Sokkelpleister
• Conform EN 998-1
• Op basis van
cement.
• Deze waterafstotende pleister is
zeer geschikt voor
toepassing in het
sokkelbereik (plint)
• Tevens geschikt bij
plaatsen die
onderhevig zijn aan
hoge mechanischeen spatwaterbelasting

• Alkalibestendig
wapeningsweefsel
• Maaswijdte: 6 x 6
mm
• Breedte 110cm)
• Universeel inzetbaar
• Optimale opname
van krachten
• Bescherming tegen
scheurvorming

Minerale sierpleisters

StoMiral Base PVC

StoMiral Base PVC

Stucstop

Hoekprofiel

10 mm: 02083-028
14 mm: 02083-029

10 mm: 04188-004
14 mm: 04188-005

•
•
•
•

PVC Stucstopprofiel
10 / 14 mm
260 cm
voor binnen en
buiten
• voor het realiseren
van een perfecte
beëindiging

•
•
•
•

Tevens zijn deze
profielen in RVS
variant beschikbaar:

Tevens zijn deze
profielen in RVS
variant beschikbaar:

• StoStucstopprofiel
RVS
• Art.nr: 04190-009

• StoHoekprofiel RVS
• Art.nr: 04188-003

PVC Hoekprofiel
10 / 14 mm
260 cm
voor binnen en
buiten
• voor het realiseren
van rechte en sterke
hoeken

StoMiral L

StoMiral K

StoMiral MP

StoMiral Nivell F

Zie prijslijst

Zie prijslijst

Zie prijslijst

Zie prijslijst

Omschrijving

• Minerale lichtgewicht sierpleister
• Conform EN 998-1
• In korrelstructuur

• Minerale sierpleister
met korrel-structuur
• Conform EN 998-1

• Minerale moduleerbare sierpleister
• Conform EN 998-1

• Minerale sierpleister
conform EN 998-1
• Schuurbaar in een
fijne structuur

Toepassing

• Voor buiten en
binnen
• Conform de EN
998-1
• Geschikt voor alle
minerale ondergronden
• In het sokkelbereik
niet onbeschermd
aanbrengen

• Voor buiten en
binnen
• Conform de EN
998-1
• Geschikt voor alle
minerale ondergronden
• In het sokkelbereik
niet onbeschermd
aanbrengen

• Voor buiten en
binnen
• Conform de EN
998-1
• Geschikt voor alle
minerale ondergronden
• In het sokkelbereik
niet onbeschermd
aanbrengen

• Voor buiten en
binnen
• Conform de EN
998-1
• Geschikt voor alle
minerale ondergronden
• In het sokkelbereik
niet onbeschermd
aanbrengen

Eigenschappen

• Zeer hoog CO2 – en
waterdamp open
• Weersbestendig
• Gehydrofobeerd
• Zeer goede verwerkings eigenschappen

• Zeer hoog CO2 – en
waterdamp open
• Weersbestendig
• Gehydrofobeerd
• Zeer goede verwerkings eigenschappen

• Zeer hoog CO2 – en
waterdamp open
• Weersbestendig
• Gehydrofobeerd
• Zeer goede verwerkings eigenschappen
• Moduleerbaar

• Zeer hoog CO2 – en
waterdamp open
• Weersbestendig
• Gehydrofobeerd
• Schuurbaar

Materiaal

Sierpleister

Sierpleister

Sierpleister

Sierpleister

Materiaal

Onderpleister EN
998-1

Lichtgewicht onderpleister EN 998-1

Lichtgewicht onderpleister EN 998-1

Voorspuitmortel EN
998-1

Profiel aanzetmortel
EN 998-1

Sokkelpleister EN
998-1

Drukvastheidsklasse

CS II

CS II

CS II

CS IV

CS IV

CS IV

Mortelklasse

-

-

-

Vaste morteldichtheid

1,55 kg/dm3

1,13 kg/dm3

0,9 kg/dm3

1,75 kg/dm3

1,5 kg/dm3

1,70 kg/dm3

Optisch

• Korrelstructuur
• Geoptimaliseerde
structuur

• Korrelstructuur
• Geoptimaliseerde
structuur

• Meerdere structuren mogelijk
• Geoptimaliseerde
structuur

• Fijne structuur
• Geschuurde pleister
moet geschilderd
worden

Druksterkte
(28 dagen)

3,5 N/mm2

3 N/mm2

2 N/mm2

12 N/mm2

9,4 N/mm2

8,5 N/mm2

Verpakking

20 kg

25 kg

25 kg

25 kg

Wateropname

W2

W2

W1

W0

W0

W2

Verbruik per m2

Verpakking

25 kg

25 kg

20 kg

25 kg

20 kg

25 kg

K2,0 = 1,90 kg/m2
K3,0 = 2,20 kg/m2

Ca. 5,5 l/zak

Ca. 6,5 l/zak

Ca. 8 l/zak

Ca. 4 - 6 l/zak

Ca. 5 l/zak

Ca. 5 l/zak

1,50 - 4,00 kg/m2 afh.
van structuur
3,00 kg/m2 (gladde
pleister bij 2mm
laagdikte)

1,70 kg/m2 per mm
laagdikte

Mengverhouding

K1,5 = 1,80 kg/m2
K2,0 = 2,40 kg/m2
K3,0 = 2,70 kg/m2
K6,0 = 6,30 kg/m2

Verbruik per m2

Ca. 16,5 kg/m2 (bij 15
mm. laagdikte)

Ca. 15 kg/m2 (bij 15
mm. laagdikte)

Ca. 12,5 kg/m2 (bij 15
mm. laagdikte)

Ca. 5 - 7 kg/m2

0,4 - 0,5 kg/m2

Ca. 23 kg/m2 (bij 15
mm. laagdikte)

Overig

•

Min. laagdikte

10 mm

10 mm

10 mm

-

-

10 mm

Max. laagdikte

20 mm

20 mm

20 mm

-

-

15 mm

PVC (tevens RVS
beschikbaar)

PVC (tevens RVS
beschikbaar)

•
•

Om een gelijkmatige droging (en dus een goede hechting) te kunnen garanderen adviseren wij de
raapmortels eerst voor te strijken met StoPrep Miral. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige zuiging en
dus een gelijkmatige kleur en structuur.
Uiteraard kunnen de genoemde raapmortels ook worden afgewerkt met kunsthars (Stolit), siliconenhars (StoSilco) of silikaat pleisters (StoSil). In dit geval dient er voorgestreken te worden met
Sto-Putzgrund.
Tevens kan gebruik gemaakt worden van de silikaatverven van Sto.
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