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STOCALCE DECO 
– POWŁOKI DEKORACYJNE DO WNĘTRZ

Linia produktów mineralnych StoCalce Deco obej-

muje cztery dekoracyjne masy szpachlowe na bazie 

wapna: StoCalceMarmorino, StoCalce Veneziano, 

StoCalce Fondo i StoCalce Effetto. Możliwości kre-

owania powierzchni ścian z kolekcją StoCalce Deco 

są prawie nieograniczone. Klasycznie, w stylu śród-

ziemnomorskim lub nowocześnie: używając jednego 

produktu, można tworzyć zróżnicowane powierzch-

nie – w zależności od wybranego narzędzia, odcienia 

koloru i techniki wykonania.

n ZALETY

l Mineralne – z naturalnych, ekologicznych mate-

riałów

l Dekoracyjne – możliwość uzyskania wielu różno-

rodnych efektów

l Zapewniają maksymalne oddychanie ścian 

l Bez środków konserwujących – lepszy klimat 

wnętrza

l Wyjątkowo wytrzymałe – mogą być stosowane 

w różnych typach pomieszczeń

l Doskonałe do nowych budynków i do renowacji

StoCalce Marmorino

Cienkowarstwowa, dekoracyjna powłoka tworząca 

bardzo gładkie powierzchnie o wyglądzie marmuru.

StoCalce Veneziano

Cienkowarstwowa, dekoracyjna powłoka tworząca 

powierzchnie o szlachetnym kamiennym wyglądzie, 

tzw. stiuk wenecki.

StoCalce Fondo

Wygładzająca masa szpachlowa. Eleganckie, mato-

we powierzchnie tej powłoki, opartej na mączce 

wapiennej i marmurowej, mogą być filcowane, 

gładzone lub dowolnie kształtowane za pomocą 

narzędzi do modelowania.

StoCalce Effetto

Matowa powłoka z dodatkiem cząstek naturalnej, 

złocistej miki.

n   Sto sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa

tel. 22 511 61 00 (02), faks 22 511 61 01, www.sto.pl, e-mail: wnetrza@sto.com
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StoColor Titanium. Wewnętrzna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia, głęboko 
matowa. Zastosowanie: ściany i sufity. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk. 
Krotność malowania: 2. Właściwości: wysoki stopień bieli, bardzo dobra zdolność 
krycia (klasa 1) i wysoka odporność na szorowanie na mokro (klasa 1); bez efektu foggin-
gu; doskonała na powierzchnie o dużych obciążeniach mechanicznych. Kolory:
biały+paleta systemu StoColor. Wydajność [m2/l]: do 4. Opakowanie: 15 l.

StoColor Opticryl. Wewnętrzna farba lateksowa o wysokiej sile krycia, w czterech wa-
riantach połysku. Zastosowanie: ściany i sufity. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, 
natrysk. Krotność malowania: 2. Właściwości: wysoki stopień bieli, dobra zdolność 
krycia (klasa 2) i wysoka odporność na szorowanie na mokro (klasa 1); bez efektu foggingu; 
zalecana do kuchni, łazienek, pokojów dziecięcych i klatek schodowych. Kolory:
biały+paleta systemu StoColor . Wydajność [m2/l]: do ok. 4. Opakowanie: 15 l.

StoColor In. Uniwersalna farba dyspersyjna do wnętrz, głęboko matowa. Zastoso-
wanie: ściany i sufity. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk. Krotność 
malowania: 2. Właściwości: dobra zdolność krycia (klasa 2) i odporność na szoro-
wanie na mokro (klasa 3), nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu.
Kolory: biała, barwiona w pełnym zakresie systemu StoColor. Wydajność [m2/l]:
do 4. Opakowanie: 15 l.

StoCalce Marmorino. Ekologiczna, mineralna, dekoracyjna masa szpachlowa na 
bazie wapna. Zastosowanie: ściany. Sposób nanoszenia: paca. Krotność malo-
wania: 2-3. Właściwości: gładka o jedwabistym połysku (efekt marmuru); wysoka 
paroprzepuszczalność; różne techniki obróbki i swobodne kreowanie końcowego 
efektu. Kolory: kolekcja kolorystyczna StoCalce. Wydajność [m2/kg]: do 2,5. 
Opakowanie: 5 kg i 25 kg.

StoCalce Veneziano. Ekologiczna, mineralna, dekoracyjna masa szpachlowa na 
bazie wapna, drobnoziarnista. Zastosowanie: ściany. Sposób nanoszenia: paca. 
Krotność malowania: 2. Właściwości: gładka i matowa (efekt kamienia); wysoka 
paroprzepuszczalność; różne techniki obróbki i swobodne kreowanie końcowego 
efektu. Kolory: biały+barwnik StoLook Punto F (kolekcja kolorystyczna StoCalce). 
Wydajność [m2/kg]: do 1,25. Opakowanie: 10 kg i 20 kg.

StoColor Metallic. Dyspersyjna powłoka malarska z efektem metalicznym, na ele-
wacje i do wnętrz. Zastosowanie: ściany. Sposób nanoszenia: pędzel lub wałek.
Krotność malowania: 2. Właściwości: gładka z efektem metalicznym; wysoka 
odporność mechaniczna i na działanie wody. Kolory: 60 odcieni kolekcji kolorystycz-
nej StoColor Metallic. Wydajność [m2/l]: do 3. Opakowanie: 5 l lub 10 l.

StoColor Lotusan. Elewacyjna farba z efektem lotosu o ekstremalnie zredukowanej 
przyczepności zabrudzeń, dzięki czemu elewacja oczyszcza się w czasie deszczu.
Zastosowanie: ściany. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk. Krotność 
malowania: 2. Właściwości: odporność na działanie wody, alg i grzybów. Kolory:
biała, barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor. Wydajność [m2/l]:
do 3. Pojemność [l]: 15.

StoColor Rapid. Wewnętrzna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia, matowa lub 
satynowa. Zastosowanie: ściany i sufity. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, 
natrysk. Krotność malowania: 1-2. Właściwości: wysoki stopień bieli, bardzo 
dobra zdolność krycia już przy jednokrotnym malowaniu, brak substancji wywołują-
cych efekt foggingu. Kolory: biała, barwiona w ograniczonym zakresie systemu 
StoColor (kolory pastelowe). Wydajność [m2/l]: do 8. Pojemność [l]: 15.

StoColor Climasan. Aktywna farba fotokatalityczna do wnętrz, redukująca nieprzy-
jemne zapachy i szkodliwe substancje. Zastosowanie: ściany i sufity. Sposób na-
noszenia: pędzel, wałek, natrysk. Krotność malowania: 2. Właściwości: wysoki 
stopień bieli, bardzo dobra zdolność krycia, odporność na szorowanie na mokro – 
klasa 2, brak substancji wywołujących efekt foggingu. Kolory: biała, wybrane kolo-
ry systemu StoColor. Wydajność [m2/l]: do 3,5. Pojemność [l]: 15.
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