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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-1130

2015-06-01
.

Versie nr.

Aansluiting tegen dakrand (daktrim) HSB onderconstructie

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Naden Multiplex en afdekkap waterdicht
aansluiten

Afschot naar dak

Sto-Afdichtband Lento 15/2-6

≥ 30 mm
≥ 

50
 m

m

Cementgebonden plaat (derden)

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

Sto-Verlijming
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-2810

2015-06-01
.

Versie nr.

Aansluiting tegen houten kozijn, HSB onderconstructie (bovendorpel)

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

(stel) kozijn stabiel en waterdicht in de
gevel monteren door de aannemer

Sto-Butyltape vlies

Sto-Afdichtband 15/2-6

Sto-Weefselhoek met PVC inleg

Ventilatieruimte

≥ 35 mm

Cementgebonden plaat (derden)

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-2820

2015-06-01
.

Versie nr.

Aansluiting tegen houten kozijn, HSB onderconstructie (stijl)

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

(stel) kozijn stabiel en waterdicht in de
gevel monteren door de aannemer

Sto-Weefselhoek met PVC inleg

Ventilatieruimte

Sto-Afdichtband Lento 15/2-6

Sto-Butyltape vlies

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

≥ 
35

 m
m

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming

Cementgebonden plaat (derden)
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-2830

2015-06-01
.

Versie nr.

Aansluiting tegen houten kozijn, HSB onderconstructie (onderdorpel)

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

(stel) kozijn stabiel en waterdicht in de
gevel monteren door de aannemer

Ventilatieruimte

Afdichtingsprofiel (derden)

Sto-Afdichtband Lento 15/2-6

Waterslag (derden) (koppelingen waterslag
blijvend waterdicht uitvoeren)
Klang (derden)

Gevelisolatie kopschot met pet

≥ 30 mm

Cementgebonden plaat (derden)

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-2100

2015-06-01
.

Versie nr.

Kopschot waterslag

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Sto-Afdichtband Lento 15/2-6

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

28

ruimte voor thermische uitzetting

19

25
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-7450

2015-06-01
.

Versie nr.

Inwendige hoek, HSB ondergrond

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

dubbel weefsel min. 100 mm

du
bb

el
 w

ee
fs

el
 m

in
. 1

00
 m

m

Weefsel in de hoek scherp uitvoeren cq.
hoekweefsel op rol

Cementgebonden plaat (derden)

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-7420

2015-06-01
.

Versie nr.

Uitwendige hoek, HSB onderconstructie

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

Sto-Weefselhoek met PVC inleg

Cementgebonden plaat (derden)

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-5270

2015-06-01
.

Versie nr.

Start systeem boven lager gelegen dak, HSB onderconstructie

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Cementgebonden plaat (derden)

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

Lood / afdichting (derden)

Sto-geëloxeerd aluminium sokkelprofiel
(max. 120 mm breed, indien breder
uitvullen d.m.v. een houten regel door
derden)



©
 S

to
 Is

on
ed

 b
v

Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-8420

2015-06-01
.

Versie nr.

Woningscheidende wand, HSB onderconstructie

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming

Cementgebonden plaat (derden)

Isolatie (derden)

Plaatnaden mogen niet samenvallen met
naden / overgangen in de ondergrond
(min. verspringing 100 mm)
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-8430

2015-06-01
.

Versie nr.

Overgang in ondergrond, HSB ondergrond / steenachtige ondergrond

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

Plaatnaden mogen niet samenvallen met
naden / overgangen in de ondergrond
(min. verspringing 100 mm)

Steenachtige ondergrond

Cementgebonden plaat (derden)

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming

Het StoTherm gevelisolatie systeem kan
zonder dilatatie worden uitgevoerd, indien
er tussen de constructie-delen geen
verschil in beweging is

Voorzijde in een vlak
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-8510

2015-06-01
.

Versie nr.

Overgang in ondergrond, HSB ondergrond / steenachtige ondergrond

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

Cementgebonden plaat (derden)

Plaatnaden mogen niet samenvallen met
naden / overgangen in de ondergrond
(min. verspringing 100 mm)

Het StoTherm gevelisolatie systeem kan
zonder dilatatie worden uitgevoerd, indien
er tussen de constructie-delen geen
verschil in beweging is

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming

Steenachtige ondergrond

Voorzijde in een vlak
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Opmerking: Dit detail is een algemeen, niet-bindend ontwerpvoorstel, die de uitvoering slechts schematisch voorstelt en vervangt in geen enkel geval het vereiste werkdetail
en montageplanning. Toepassing, compleetheid en maatvoering zijn door de klanten/ontwerpers/verwerker bij betreffende bouwvoorschriften zelf te testen. De aangrenzende
werkzaamheden zijn slechts schematische weergegeven. Alle specificaties en veronderstellingen zijn op plaatselijke omstandigheden aan te passen respectievelijk af te
stemmen. De huidige technische gegevens in de technische informatiebladen, verwerkingsrichtlijnen dienen gevolgd te worden.

Sto-NL-NL

GEN-8520

2015-06-01
.

Versie nr.

Overgang in ondergrond, HSB ondergrond / steenachtige ondergrond

Buitengevelisolatie systeem StoTherm systeem

Sto-Verlijming

Sto-Isolatieplaat

Sto-Mortelweefsellaag

Sto-Sierpleister

Cementgebonden plaat (derden)

Plaatnaden mogen niet samenvallen met
naden / overgangen in de ondergrond
(min. verspringing 100 mm)

Het StoTherm gevelisolatie systeem kan
zonder dilatatie worden uitgevoerd, indien
er tussen de constructie-delen geen
verschil in beweging is

Ondergrond stabiel, draagkrachtig; vrij van
verschil in beweging en vervorming

Steenachtige ondergrond

Voorzijde in een vlak




