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StoVentec
Säkert och ventilerat fasadsystem för din villa

StoVentec - putsat på isolerade lättväggar.

Snyggt, enkelt och tryggt
Ge ditt hus ett unikt utseende
StoVentec fasadsystem ger stora designmöjligheter
och det är enkelt att kombinera olika material.
StoVentec-systemet kan varieras med ytmaterialen:
•

Genomfärgad puts i olika kornstorlekar och kulörer.
Välj ljusa, mörka och skarpa kulörer.

•

Sten

•

Naturstensputs

•

Keramik och tegelbeklädnad

•

Glasmosaik

För att göra din fasad ännu mer unik:
•

StoDeco fasadprofil

•

Böjda och lutande väggytor

StoVentec kan enkelt kombineras med träpanel
och andra fasadmaterial

Självrengörande fasad med StoLotusan®
Foto: Götenehus, Hindås

Välj StoLotusan® ytputs för en självrengörande fasad. Med Lotusblomman som förebild har vi skapat denna ytbehandling.
När det regnar rinner vattendropparna genast av och tar med sig smutspartiklarna. Denna självrengörande effekt är beprövad i
naturen sedan miljoner år tillbaka och som vi nu använt i vår produktutveckling.
Fasaden blir ren och torr och håller sig helt enkelt vacker längre.

StoVentec - Originalet
StoVentec fasadsystem är ett säkert, hållbart ventilerat putssystem lämpligt för alla underlag och byggnadstyper, även lättregelväggar i småhus. StoVentec har funnits på marknaden i
20 år och finns på ca 2,5 milljoner m2 fasader i Norden.

•
•
•
•

Grunden i StoVentec består av en putsbärande skiva av innovativt
glasgranulat. Bakom skivan finns en ventilerad spalt in till stommen. Här sker en permanent luftcirkulation som håller konstruktionen torr. Stommens ytor och isoleringen förblir skyddade och
funktionsdugliga.

Extremt vattenavvisande
Extremt diffusionsöppen
Naturlig skyddsverkan mot alger och svamp
Skydd även för särskilt väderutsatta ytor

Systemet är P-märkt av SP för en maximal systemsäkerhet.

Egenskaper
•
•
•
•
•
•
•

Flexibelt system med lång livslängd
Väl lämpad för tuffa miljöer
Inga dilitationsfogar, ytan blir fogfri
Lång erfarenhet och goda referenser
Enkelt underhåll
Miljövänlig
Icke brännbart (A2 klassificerade)
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1. Vindskydd
2. Träreglar eller StoVentec
Stålprofil
3. StoVentec-skiva
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4. Grundputs
5. Armeringsväv
6. Ytputs

Ett fenomen skapat av naturen: Smutsen rinner helt enkelt bort med regnet.

