
Sto-gevelisolatiesystemen
De slimste keuze 

De gevelisolatiesystemen van Sto verlagen drastisch het energie- 
verlies van uw woning. Door het hele gebouw in te pakken in 
een hoog-isolerende jas, wordt zowel uw energiefactuur als de 
CO2-uitstoot fors verlaagd. Bovendien bieden de Sto-systemen 
duurzame bescherming van zowel uw gevel als de gehele 
constructie van uw woning.

Bewust bouwen
Door het steeds verder ontwikkelen en perfectioneren van haar 
gevelisolatiesystemen streeft Sto ernaar om samen met haar 
partners haar missie ‘Bewust bouwen’ te blijven realiseren.
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De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.

StoTherm Classic® heeft een tienmaal hogere  

slagweerstand dan cementhoudende systemen.

De buigproef bewijst de uitzonderlijk grote flexibiliteit  

van StoTherm Classic®

De Sto-sierpleisters kunnen in vele kleuren en  

verschillende structuren worden aangebracht  

op het StoTherm Classic®-systeem.

StoTherm Classic® heeft zijn degelijkheid 
al ruim 50 jaar in de praktijk bewezen en 
is gedurende deze periode steeds verder 
geperfectioneerd. Het meest succesvolle 
gevelisolatiesysteem ter wereld dankt zijn 
technische superioriteit aan zijn cementvrije 
samenstelling. Hierdoor is het systeem tot 
10 keer beter bestand tegen impacten van 
welke aard dan ook. De meer dan 100 
miljoen m² aan referenties zijn het levende 
bewijs van de kwaliteit en de duurzaamheid 
van StoTherm Classic®.

StoTherm Classic®

Gevelisolatie die loont - zowel voor nieuwbouw als voor renovatie

‘Sinds de renovatie van onze gevels moeten we ons huis veel minder 
verwarmen. Daarnaast voelden de muren in sommige kamers ijzig koud aan in 
de winter. Dat probleem is helemaal weg en de lucht voelt nu overal 
aangenaam en gezond aan.’ 
Annick uit Zele

Lees het volledige verhaal 

van Annicks renovatieproject 

op www.mijngevelisoleren.be

Gevel vóór renovatieGevel na renovatie



De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.

Intelligente gevelverven van Sto
De natuur als voorbeeld

StoColor Lotusan® G StoColor Dryonic®  G 

Conventionele   
gevelverven

Dubbele functie van gevelverven met 
Lotus Effect® Technology

Het oppervlak is slechts 
weinig waterafstotend 
waardoor water en 
vuildeeltjes zich sterk 
hechten.

Functie 1:  is micro-
gestructureerd.  Het 
contactvlak voor water 
en vuildeeltjes met de 
ondergrond is dus sterk 
gereduceerd.

Functie 2: is ook zeer 
sterk waterafstotend. 
Regendruppels rollen 
onmiddellijk naar 
beneden en nemen 
gemakkelijk de 
loszittende vuildeeltjes 
mee.

StoColor Lotusan® G of StoColor Dryonic® G
StoColor Lotusan® G StoColor Dryonic® G

Voordelen
Bescherming anorganische vervuiling (fijn stof, vuil, ...) +++ ++
Bescherming organische vervuiling (groenaanslag) ++ +++
Weerstand tegen algen en schimmels ++ +++
Snelheid drogen na bevochtiging van het geveloppervlak + +++
Zelfreinigend effect op het geveloppervlak +++ +
Eigenschappen
Bindmiddel siliconenhars acrylaat

Glansgraad mat zijdeglans

Kleurbereik + +++
Kleurvastheid ++ +++
Werking bij oppervlaktecondensatie - +++
Pareleffect +++ -
Toepasbaarheid op ondergronden + +++
Ademend vermogen +++ ++
Waterwerend +++ +++
CO2- doorlaatbaarheid CO2 doorlaatbaar CO2 remmend

Na 35 seconden

Conventionele gevelverven                                            StoColor Dryonic
®
 G 

                                            Na 5 seconden

    De Lotus-Effect® -Technology  is ook beschikbaar in sierpleister 

StoColor Dryonic® is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van 
gevelverven. De verf heeft, net zoals het pantser van de 
woestijnkever, een hydrofiel-hydrofobe microstructuur. 
Deze speciale microstructuur is de perfecte drainagetechniek en 
zorgt voor een optimale waterafvoer en dus een supersnelle 
droging van de gevel na regen, dauw en nevel. Dit principe 
houdt de gevel langer vrij van algen en schimmels.

StoColor Lotusan® G-gevelverf bestaat uit een combinatie van 
een waterafstotend oppervlak en een speciale microstructuur, 
vergelijkbaar met het Lotusblad.  
Dat betekent dat een groot deel van de vuildeeltjes zich niet 
goed kunnen hechten aan de oppervlakte – en dat de afrollende 
waterdruppels van een regenbui, de vuildeeltjes probleemloos 
meenemen.

Het zelfreinigende effect van StoColor Lotusan® G. 
Een schematische voorstelling:

Zorgt voor propere gevels 
Vuildeeltjes worden met de regen mee van 
de gevel afgespoeld  

Zorgt voor droge gevels in recordtijd en 
vertraagt zo de vorming van groenaanslag 
aanzienlijk 

De supersnelle droging van StoColor Dryonic® G na regen, 
dauw of nevel is verbluffend. 
Een tijdsvergelijking:



De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.

Het is verbazingwekkend wat er in een Sto-emmer zit: meer dan 800 kleurtinten, duizenden sierpleisters, patronen, materialen en 
vormen. Voor eindeloze designmogelijkheden.
Het sterk groeiende aanbod duurzame sierpleisters en verven van Sto, in de meest gevarieerde texturen, vormen en kleuren, biedt 
technisch steeds de beste oplossing voor elk type oppervlak. 

Veelzijdige afwerkingsmogelijkheden
Op maat van elk project

Een professioneel kleurdesign vereist een uitgebalanceerd 
kleursysteem alsook de zekerheid dat het ontwikkelde concept 
daadwerkelijk en exact wordt uitgevoerd. Met dat doel voor 
ogen werd het StoColor System ontwikkeld.

Meer inspiratie, referenties 

en afwerkingsmogelijkheden 

vindt u op www.mijngevelisoleren.be



Kiezen voor een Sto-gevelisolatiesysteem,  
geplaatst door een Sto-vakman?
Niets dan voordelen! 

• De specialisten van Sto staan tijdens het volledige ontwerp-
en installatieproces steeds met projectspecifiek advies en 
begeleiding ter beschikking van de architect (indien er één 
betrokken is bij uw project) en de Sto-plaatser 

• Enkel plaatsers die een systeemspecifieke opleiding bij Sto 
genoten, kunnen en mogen de Sto-gevelisolatiesystemen 
aanbieden en installeren

• Technieken aangepast aan elk type architectuur, nieuwbouw 
of renovatie

• Door continu onderzoek en steeds verdere ontwikkeling, 
zijn de Sto-producten van de hoogste kwaliteit op de markt

• Rechtstreekse levering van de fabrikant aan de vakman

• Mogelijkheid tot een verzekerde garantie van  
uw Sto-gevelisolatiesysteem gedurende 10 jaar

Uw Sto-gevelisolatiesysteem wordt vakkundig en betrouwbaar geplaatst door:

2191
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Sto NV

Z.5 Mollem 43

B - 1730 Asse

Tel.: +32 2 453 01 10

Fax: +32 2 453 03 01

info.be@sto.com

www.sto.be


