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StoGuard
Sistema hermético

Para construir casas com boa 
eficiência energética, as suas 
características herméticas são 
de extrema importância. O 
StoGuard fornece uma proteção 
à prova de água. O sistema 
protege a parede da base contra 
penetrações imprevistas de 
água durante o processo de 
construção.
Na nova geração de casas passi-
vas e de baixo consumo de en-
ergia, a impermeabilidade é fun-
damental para atingir o baixo 
consumo de energia pretendido. 
O StoGuard neutraliza fugas de 
ar e, como tal, contribui para 
reduzir o consumo de energia.

Fachada

Homegrid
Stamp



Relativamente aos dados, ilustrações, afirmações e desenhos técnicos gerais, deve-se referir trata-se apenas de propostas e de detalhes gerais que apenas repre-
sentam de uma form clara e esquemática o funcionamento básicoda solução. Eles não incluem precisão dimensional. O operador/cliente deve verificar, sob sua 
responsabilidade, a sua aplicabilidade e integridade em cada obra. As áreas de limite são representadas apenas esquematicamente. Todas as especificações e dados 
devem ser adaptados às circunstâncias locais ou ser acordados e não constituem qualquer planeamento de produção, detalhes ou montagem. É imprescindível se-
guir as especificações técnicas e os dados dos diferentes produtos incluídos nas fichas de dados de segurança, nas descrições dos sistemas e nas diferentes licenças.

Casa Aragón ES, Huesca
I2G Arquitectos | Fotógrafo: Josema Cutillas
Imagen portada y pag 5



StoGuard
Sistema hermético

Impermeabilidade e
Segurança

O StoGuard conta com uma experiência de três décadas nos 
Estados Unidos e de uma década nos países nórdicos que, 
devido à tipologia dos seus sistemas de construção e dos cli-
mas adversos, exigem um alto desempenho a nível de imper-
meabilidade. Agora com o aumento da procura de redução do 
consumo energético, o desenvolvimento de técnicas de 
construção mais rápidas para edifícios com estrutura leve e o 
maior conhecimento dos utilizadores que têm uma exigência 
de padrões de qualidade mais elevados, chega ao nosso pais o 
Sistema hermético StoGuard.

Durante a vida útil do edifício, a fachada está exposta a impac-
tos climáticos e mecânicos. Para que a fachada e o edifício 
mantenham uma boa qualidade, é de grande importância ser 
resistente à humidade mas também ser hermético.

O StoGuard é o sistema que responde de forma simples a to-
dos os requisitos de impermeabilidade: fácil de aplicar com 
pincel, rolo ou pistola; pode ser usado em qualquer superfície, 
como tijolo, madeira, folheado, painéis de fachada; Possui 
uma série de acessórios como fitas de reforço, selantes e ou-
tros acessórios que permitem resolver vários pontos críticos da 
edificação; permite a aplicação posterior de SATE ou fachada 
ventilada; aplicável em construções novas ou reabilitação; A 
sua aplicação rápida permite a proteção do revestimento du-
rante a construção, dando tempo para aplicar as camadas sub-
sequentes sem deterioração do revestimento base.

O StoGuard combina vários recursos exclusivos; a fachada torna-se 
totalmente hermética e repele a água durante o processo de 
construção

Soluções especiais para: 
1. Encontro com as fundações 
2. Calhas da chuva 
3 Encontro com carpinteiros
4 Varandas e terraços 
5. Fixação de elementos na fachada 
6. Tubos de saída e respiradores

1

2

3

4

5
6

É imprescindível observar as especificações e dados técnicos específicos dos produtos nas fichas e nos documentos técnicos. 3



StoGuard
Sistema hermético

Benefícios
do sistema

Dentro desses detalhes estão 
soluções para minimizar ou 
até mesmo eliminar comple-
tamente as pontes térmicas 
na fachada; Mas nenhum 
destes sistemas resolve a 
perda de ar interno (aque-
cido ou refrigerado de 
acordo a exigência do mo-
mento) devido a perdas de 
ar de dentro ou de entrada 
de ar de fora que acabam 
por funcionar como ponte 
térmica devido às perdas de 
temperatura interna.

O StoGuard apresenta-se 
como a solução para este 
problema ao obter uma su-
perfície hermética e ao 
mesmo tempo proteger da 
entrada de água durante o 
processo de construção.

Critério Características Benefícios

Eficiência 
energética

Ajuda a prevenir fugas de ar Reduz os custos de energia: 
• 30-40% quando aquecido 
• 10-15% para necessidades de refrigeração

Bloqueio 
de ar

• Minimiza o transporte aéreo através da 
parede.

• Supera os requisitos de Blower Door para 
casas passivas..

• Reduz o risco de condensação causada por 
perdas de ar através da construção da parede.

• Reduz os custos de energia devido à menor 
necessidade de aquecimento e arrefecimento.

• Maior conforto de vida.

Proteção 
à prova de 
água

Protege a parede da entrada de humidade
que pode danificar o corpo ou o material
base.

• Reduz o risco de a estrutura ser danificada pela 
água, ou seja, diminui custos de reparação.

• Dá ao imóvel uma maior segurança do seu 
investimento.

Melhora o 
processo de 
construção

Protege a estrutura exposta à humidade. • Simplifica a planificação no local das obras
• Protege a construção da chuva
• Dá um bom suporte para a utilização de ades
   vos convencionais
• Aplicável em várias superfícies (plástico, metal, 

madeira, tijolo, argamassa, etc.).

Resistente a 
fungos

Previne o crescimento de fungos. • Reduz o risco de fungos em superfícies prote-
gidas 

• Melhora a qualidade do ar interno.

Tinta
aderente

Depois de ser aplicado à estrutura, o
sistema torna-se uma parte física da
construção.

Não há perdas de ar ou penetração de humidade
entre o corpo e o StoGuard.

Aplicação 
fácil

Aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. • Reduz os custos de mão de obra. 
• Reduz os custos de mão-de-obra
• Cores distintas facilitam a detecção de qualquer 

deficiência de aplicação
• Não é necessário investimento em novas ferra-

mentas de aplicação.

Meio 
Ambiente

Produtos à base de água • Não poluente
• Ambiente de trabalho seguro para o instalador.

Foram divulgados durante vários anos os benefícios das medidas passivas na eficiência energética dos edifícios. Destacam-se aqui as 
soluções de isolamento térmico e fachadas ventiladas, que graças à sua evolução ao longo das décadas, atingiram um nível tecnológico 
que resolve a grande diversidade de detalhes que os diferentes edifícios podem apresentar.

4 É imprescindível observar as especificações e dados técnicos específicos dos produtos nas fichas e nos documentos técnicos.



Para obter a máxima eficiência ener-
gética é fundamental obter um filme 
hermético que perdure pelo tempo e 
que, ao mesmo tempo, ofereça uma 
proteção contra humidade.

StoVentec

Permite o funcionamento natural do StoVentec 
R, que gera um fluxo de ar de convecção, para se 
voltando assim contra a eficiência energética do 
edifício, evitando vazamentos e fugas de ar. No 
caso das fachadas ventiladas com juntas abertas, 
evita que a infiltração de água atinja a parede 
base.

 

StoTherm

Permite que o StoTherm Classic seja aplicado em 
quase todas as superfícies e simplifica os tipos 
de adesivo para aplicação

O sistema que dá 
uma resposta sim-
ples para todas as 
necessidades

•  Anti-erro devido à sua fácil aplicação 
com pincel, rolo ou pistola.

•  Pode ser utilizado em qualquer super-
fície, tijolo, madeira, chapa, painéis de 
fachada, etc. 

• Pode ser aplicado no exterior.
•  Possui uma série de acessórios, como 

fitas de reforço, selantes, anéis de 
membrana e outros que permitem ser 
a solução de vários pontos críticos da 
edificação.

•  Permite a aplicação posterior de SATE ou 
fachada ventilada; aplicável em novas 
construções ou em reabilitação.

•  A sua aplicação rápida permite proteção 
durante a construção, dando tempo 
para a aplicação das camadas subse-
quentes sem deterioração do revesti-
mento de base.

É imprescindível observar as especificações e dados técnicos específicos dos produtos nas fichas e nos documentos técnicos. 5



OBRA NUEVA

Bases Parede de
alvenaria com
argamassa
preenchendo
completamente
as juntas e abe
turas, conform
DB SE-F 7.1.3 § 2

Paredes 
termoplásticas e
outras que nã
respondam aos
critérios da coluna
anterior

Concreto pré-fabricado Madeira/
painéis fibra
madeira/pa
néis: com
propriedades
herméticas

Madeira/
painéis fibra
madeira/
painéis: sem
propriedades
herméticas

painel sandwich
metálico

Recomendações Requisitos: O suporte deve ser fixo, seco, limpo e firme, bem como isento de camadas de sinterização, eflorescência e 
desmoldantes. Os substratos húmidos ou que não se firmaram totalmente podem causar danos, como bolsas de ar ou rachas nos
revestimentos subsequentes.
Preparativos: Verifique a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remova e limpe os revestimentos que não são
resistentes. Limpeza.

Juntas em "V"
até 5 mm.

Juntas em
"V" desde 6 a
30 mm.

Tratamento prévio Nivelação com
StoLevell Reno

Tratamento 
de junta com
StoCrete FM.
Nivelação com
StoLevell Renosi
se necessário.

Tratamento de
junta com St
Crete FM.
Nivlação co
StoLevell
Renosi se
necessário.

Tratamento superficial contra a
água da chuva com StoGol
Coat (x1)

Tratamento de jun-

tas entre painéis e 

mudanças de materiais

StoGold Coat
+

StoGuard Cinta
+

StoGold Coat

Tratamento de tubos 

de saída redondos até 

110 mm

StoGold Coat
+

Anel de membrana StoGuard
+

StoGold Coat

Tratamento hermético 

na superfície

StoGold Coat (x2 StoGold Coat 
(x1)

Sistemas compatíveis - StoVentec
- StoTherm

- StoVentec
- Sistemas anti-fissuras e de nivelamento reforçado

- StoVentec
- StoTherm Classic

StoGuard
Sistema hermético

Uso em 
diversas superfícies

6 É imprescindível observar as especificações e dados técnicos específicos dos produtos nas fichas e nos documentos técnicos.



OBRA NUEVA

Bases Parede de
alvenaria com
argamassa
preenchendo
completamente
as juntas e abe
turas, conform
DB SE-F 7.1.3 § 2

Paredes 
termoplásticas e
outras que nã
respondam aos
critérios da coluna
anterior

Concreto pré-fabricado Madeira/
painéis fibra
madeira/pa
néis: com
propriedades
herméticas

Madeira/
painéis fibra
madeira/
painéis: sem
propriedades
herméticas

painel sandwich
metálico

Recomendações Requisitos: O suporte deve ser fixo, seco, limpo e firme, bem como isento de camadas de sinterização, eflorescência e 
desmoldantes. Os substratos húmidos ou que não se firmaram totalmente podem causar danos, como bolsas de ar ou rachas nos
revestimentos subsequentes.
Preparativos: Verifique a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remova e limpe os revestimentos que não são
resistentes. Limpeza.

Juntas em "V"
até 5 mm.

Juntas em
"V" desde 6 a
30 mm.

Tratamento prévio Nivelação com
StoLevell Reno

Tratamento 
de junta com
StoCrete FM.
Nivelação com
StoLevell Renosi
se necessário.

Tratamento de
junta com St
Crete FM.
Nivlação co
StoLevell
Renosi se
necessário.

Tratamento superficial contra a
água da chuva com StoGol
Coat (x1)

Tratamento de jun-

tas entre painéis e 

mudanças de materiais

StoGold Coat
+

StoGuard Cinta
+

StoGold Coat

Tratamento de tubos 

de saída redondos até 

110 mm

StoGold Coat
+

Anel de membrana StoGuard
+

StoGold Coat

Tratamento hermético 

na superfície

StoGold Coat (x2 StoGold Coat 
(x1)

Sistemas compatíveis - StoVentec
- StoTherm

- StoVentec
- Sistemas anti-fissuras e de nivelamento reforçado

- StoVentec
- StoTherm Classic

REHABILITACIÓN

Tintas/estuques antigos Fissuras estáveis 
≤ 0,2mm

Fissuras estáveis (d): 

0,2mm < d ≤ 2 mm

Fissuras estáveis
> 2 mm

Revestimentos (cerâmica,
azulejo, pedra, outros)

Requisitos: O suporte deve ser fixo, seco, limpo e firme, bem como isento de camadas de sinterização, eflorescência e desmoldantes. Os substratos húmidos ou
que não se firmaram totalmente podem causar danos como bolsas de ar ou rachas nos revestimentos subsequentes.

Preparações: Verifique a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remova e limpe os revestimentos que não sejam resistentes. Limpeza.

Tintas: deve cumprir aderência
de acordo com a norma DIN EN
ISO 2409. Gesso: deve ter tração
e aderência > 0,08 N mm²,

Para avaliar a aderência
específica do material >
0,08N / mm² de acordo com
UNE EN 1015-12: 2000

Sto-preenchedor
de rachas

StoGold Coat
+

StoGuard Cinta
+

StoGold Coat

StoGold Coat
+

Anel de membrana StoGuard
+

StoGold Coat

StoGold Coat (x2)

- StoVentec
- StoTherm

- Sistemas anti-fissuras e de nivelamento reforçado

- StoVentec
- StoTherm

É imprescindível observar as especificações e dados técnicos específicos dos produtos nas fichas e nos documentos técnicos. 7



StoGuard
Sistema hermético

Características
técnicas

Critério Standard/norma Valor/Unidade ou informação

Estanqueidade ao ar Teste blower door 
(cubículo de 14 m³)

Painel OSB:....                                                              93,00 renov/hora 
Painel OSB e sistema completo StoGuard:                       0,48 renov/hora

Teste blower door 
(cubículo de 14 m³)

SP método 4359 (EN 12114 y ASTM E2357-05)

Permeabilidade ao vapor de água EN ISO 12572 Sd = 12,7 - 15,7 m (espessura da camada de 920 - 1240 mícrons)

Impermeabilização após carregamento com coluna 
de água de 30mm por 3 dias, envelhecimento artifi-
cial a 70ºC e 85% UR por 26 semanas

SP método 4365 Estanco

Impermeabilidad a la lluvia SP método 4360 
(EN 12865,
procedimento A)

Sem infiltração de água nem aumento de humidade

Nível de humidade crítico SP método 4927 95-100% HR

Resistência gelo-degelo Sem efeitos visíveis

8 É imprescindível observar as especificações e dados técnicos específicos dos produtos nas fichas e nos documentos técnicos.

Superpan Tech 5 e tratamento de
juntas StoGuard 0,40 renov/hora



Durante anos, fo-
ram divulgados os 
benefícios das medi-
das passivas para a 
eficiência energética 
dos edifícios, entre 
as quais se desta-
cam as soluções de 
isolamento térmico.

StoTherm Classic - Passivhaus

Escritório dos correios, IT Bolzano
Arquitecto: Michael Tribus, Lana IT
Fotógrafo: Rene Riller



StoGuard
Sistema hermético

Solução
fácil e rápida

Requisitos da base

10 É imprescindível observar as especificações e dados técnicos específicos dos produtos nas fichas e nos documentos técnicos.

Aplicável em quase qualquer tipo de 
suporte como: tijolo cerâmico, bloco 
de cimento, reboco de argamassa, 
cimento, painéis de madeira, painéis de 
cimento que respondam aos seguintes 
requisitos:

• A base deve estar seca e limpa, não 
deve conter geada ou gelo, e não deve 
conter substâncias que impeçam a 
aderência.
• Painéis de fecho danificados devem 
ser removidos e substituídos. Painéis de 
revestimento pré-fabricados (placas de 
madeira, painéis de cimento, CLT, pai-
néis de concreto) devem ser montados 
corretamente, seguindo as instruções 
do fornecedor.

• As paredes das fábricas de alvenaria 
ou argamassa não devem apresentar 
furos ou cavidades, sendo necessária 
a regularização prévia do suporte ou 
enchimento dos mesmos.



Algunos detalles de la aplicación

Tratamiento previo de encuentros

Antes de aplicar a membrana de estanqueidade StoGold Coat e como etapa 
essencial do Sistema StoGuard, será necessário realizar o tratamento prévio dos 
diferentes encontros, diferenciando dois grupos:
encontros entre diferentes materiais e encontros entre diferentes paredes do 
mesmo material. Este tratamento prévio das juntas reforça o Sistema StoGuard, 
aumentando a sua resistência às diferentes tensões geradas nestes pontos e 
proporcionando a membrana líquida
 
StoGold Coat tem a capacidade de ser estável ao longo do tempo.
O tratamento desses encontros será realizado aplicando-se StoGold Coat na 
base, colocando Fita StoGuard e posteriormente cobrindo com StoGold Coat, 
todo este “húmido sobre húmido”.
.

Tratamento da saída das tubagens

Existem 3 tamanhos de anel de membrana StoGuard que se adaptam ao 
diâmetro dos tubos existentes nas seguintes faixas de 10-24 mm, 32-55 mm e 
75-110 mm e a sua colocação será feita usando o revestimento StoGold como 
adesivo e subsequente cobertura, como é feito com o StoGuard Cinta no resto 
dos encontros.

1 — Crescimento
2 — StoGold Coat
3 — StoGuard Cuff 75-100 mm (Embeber com StoGold Coat)
4 — Tubo grande
5 — StoGold Coat
6 — StoGuard Cuff 10-24 mm (Embeber com StoGold Coat)
7 — Tubo pequeno 
8 — StoGold Coat

Encuentro con carpinterías

A impermeabilidade no encontro da carpintaria com a parede é resolvido com a 
colocação da StoGuard Cinta e do StoGold Coat da seguinte forma:

•  Aplicação de StoGold Coat como base adesiva na carpintaria e nas paredes
•  Colocação do StoGuard Cinta com o StoGold Coat a fresco realizando
cortes para para sobrepor os cantos.
•  Aplicação do StoGoald a cobrir a fita

1 — Fundo de junta
2 — Selante
3 — StoGuard Strip (Embebido com el StoGold Coat)
4 — StoGold Coat

 1  
2
3

4

5

6

7
8

 1
 2

3

4

Antes do início dos trabalhos, é necessário conhecer as 
diferentes especificidades e pormenores singulares da obra, 
procurando a solução de construção que melhor se adap-
ta às necessidades dos diferentes elementos e materiais da 
obra.

É imprescindível observar as especificações e dados técnicos específicos dos produtos nas fichas e nos documentos técnicos. 11



Sede Central

Sto SDF Ibérica S.L.U
Barcelona - Sant Boi 
de Llobregat
Oficina y Almacén 
Riera del Fonollar 13
08830 Sant Boi de Llobregat
Teléfono +34 93741 59 72

Mais informações
info.es@sto.com
www.sto.es

Asturias - Gijón
Escritório e Armazém
P.I. de Porceyo Roces
Blas Cabrera y Felipe, nave 9D
33211 Gijón 
Teléfono +34 985 87 99 84

Madrid
Escritório
Martín de los Heros 59 BIS 
Planta 1ª oficina 9A  
28008 Madrid
Teléfono: +34 914 45 56 31

Baleares - Mallorca
Escritório e Armazém
P.I. Son Llaut - Parcela 12, local A
07320 Santa María del Camí
Teléfono +34 971 62 07 62 

Navarra - Pamplona
Escritório
Parque Empresarial La Estrella
Edificio Berroa
Berroa 19 - 3ª plta. ofic. 305
31192 Tajonar
Teléfono +34 679 62 85 21

Baleares - Ibiza
Escritório e Ponto de venda
Rosers, 26B
07820 Sant Antonio de Portmany
Teléfono: +34 699 12 31 44

Delegações

Portugal - Lisboa
Escritório e Armazémn 
Rua Gervásio Lobato nº 15 - B
2840-187 Seixal
Teléfono +351 939 91 1440

Madrid - Leganés
Armazém
P.I. San José de Valderas
Trueno 82
28918 Leganés
Teléfono: +34 910 69 99 64 
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