I Fasad I Ventilerade fasadsystem I

StoVentec
Det ventilerade fasadsystemet

StoVentec: Bakom fasaden döljer sig mer än bara isolering
Upptäck hemligheten.

Värmeisolering är inte längre bara en
modefluga. Världens energiresurser
krymper, kostnaderna för uppvärmning och nedkylning stiger, såväl ekonomiska som ekologiska krav som
ställs på byggnaderna blir allt högre.
Arkitekter och investerare är medvetna om problemen och satsar
sedan många år tillbaka på energieffektiva byggnadskonstruktioner.
När ett fasadsystem ska väljas, lägger
arkitekter och investerare stor vikt vid
en optimal balans mellan lönsamhet,
funktion och innovativ design. Det
ventilerade fasadsystemet StoVentec
med luftspalt är en särskilt effektiv
variant som kan utformas fritt.
Bygg något speciellt – restaurera
enkelt
Oavsett om det handlar om renovering eller nybyggnation - StoVentec
passar perfekt i alla lägen. Tack vare
sina särskilda byggfysikaliska egenskaper är detta fogfria system en
optimal lösning för såväl renovering
som nybyggnationer av byggnader.

När äldre byggnader som upplevs
vara hopplösa fall ska renoveras visar
det sig ofta att StoVentec är den
enda möjligheten att snabbt skapa ny
fasad.
Återvunnet glas som värdefullt
material
Grunden i StoVentec består av en
bärskiva av innovativt glasgranulat,
ett återvunnet glasmaterial vars perfekta egenskaper, t ex låg termisk
och fuktteknisk utvidgning, beständighet mot väderpåverkan, låg vikt
och hög ekologisk renhetsgrad, har
övertygat konstruktörer och arkitekter över hela världen. Mer än 3
miljoner kvadratmeter fasadsystem i
världens alla klimatzoner är en referensyta som talar sitt tydliga språk.
Lufta systemet
Det ventilerade fasadsystemet
StoVentec erbjuder speciellt vid högre
fuktighet i inomhusmiljöer, t ex simhallar, mejerier och bryggerier, avgörande fördelar framför konventionella

isolersystem. Ett hålrum finns
mellan isoleringsskiktet och den putsbärande skivan. Här sker en permanent luftcirkulation som underlättar
borttransporten av fukt. Stommens
ytor torkar snabbare, väggen och isoleringsskivan förblir skyddade och
funktionsdugliga under många år
framöver. Sprickor och skador i putsen
undviks.
Flexibelt på alla underlag
Oavsett underlagets skick så finns det
en lösning. Vid användning av vår
anpassningsbara underkonstruktion är
ett variabelt avstånd mellan väggen
och den putsbärande skivan möjligt.
Detta eliminerar ojämnheter och ger
helt vertikala ytor, till och med vid
extremt ojämnt underlag. Även vid
fuktiga väggar med sprickor eller icke
bärande puts på gamla byggnader är
infästningen av underkonstruktionen
enkel.

Bostadsområde Nordlysets Plads, Köpenhamn, Danmark
Arkitektbyrå: C. F. Møller‘s tegnestue

Ekonomiska argument
Ekonomiska aspekter är inte oviktiga.
Även här övertygar StoVentec.
Systemet
• Är särskilt långlivat, eftersom det är
väderbeständigt och slagfast.
• Kan användas utan att en omfattande
och dyr förbehandling av underlaget
krävs.
• Är lätt att montera och spar därmed
tid och sänker kostnaderna.
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Till höger: Nye Major, Majorstua, Oslo, Norge
Arkitektbyrå: Arcasa arkitekter as
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Dessutom: Mycket utrymme för egen utformning
Var öppen för nya lösningar.

Optimala isoleringsegenskaper och
maximal systemsäkerhet är förutsättningar för ett perfekt ventilerat fasadsystem med luftspalt. Även StoVentec
bygger på detta fundament. Arkitektur ska inte enbart uppfylla ett syfte
utan estetik spelar också en viktig roll
vid utformning av byggnader. Såväl
arkitekter som investerare har ett
ökat behov av unik design – efter att
form och funktion har integrerats
perfekt. StoVentec öppnar upp för
nya möjligheter för din kreativitet och
experimentlusta.
Allt är möjligt
Modern arkitektur vore inte tänkbar
utan en flexibel utformning av fasader. StoVentec ger nya möjligheter för
alla smakriktningar och alla slags
byggnader. Tack vare bärskivans
utomordentliga egenskaper är
StoVentec mycket lämpligt för olika
slags ytbehandlingar. Bärskivorna
bildar dessutom ett perfekt underlag
för samtliga StoDeco-profiler och
kvaderelement samt putser med
många olika slags strukturer och
kornstorlekar – i alla 800 kulörer
enligt StoColor System. Även glasmosaik, natursten och keramik kan monteras direkt på byggarbetsplatsen. Till
och med en yta med Sto Natursten
innebär att systemet fortfarande är
en statisk lättviktare.

Ur en och samma form
Den låga utvidgningskoefficienten i
glas och den låga E-modulen för
bärskivan sörjer för att endast mycket
små krafter uppstår i skivfogarna vid
temperaturvariationer. Detta
minimerar risken för sprickor, vilket är
en viktig förutsättning för att kunna
applicera säkert på stora fasadytor.
Komplett formbart
Ett dynamiskt uttryck med fogfria,
böjda ytor: StoVentec är elastiskt och
mycket motståndskraftigt mot mekaniska påfrestningar. Systemet är perfekt att använda även på böjda ytor.
Black is beautiful
En annan fördel med StoVentec är att
nästan alla kulörer kan tillhandahållas.
Ju mörkare fasad, desto högre termisk belastning. För StoVentec finns
ingen begränsning gällande ljusreflektansfaktorn. Det betyder att detta
system till och med klarar extrema
klimatförhållanden utan att skador
uppstår.

Ovan:
Studentområde Stiftsbogen,
München, Tyskland
Arkitektbyrå: Spengler + Wischolek,
Hamburg, Tyskland
Till höger:
Ara Pacis Museum, Rom, Italien
Arkitektbyrå:
Richard Meier & Partners Architects,
New York, USA
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Sammanfattning:
Ett system – många fördelar.
Utformning:
• Stort urval av ytbeläggningar
• Godkänt även som undertak
• Även lämpligt för mycket mörka
kulörer (ingen begränsning gällande
ljusreflektansfaktorn)
• Även lämpligt för böjda ytor
Särskilda egenskaper:
• Optimal byggfysik tack vare
bakomliggande ventilation
• Luftcirkulation för bortledning av
fukt
• Perfekt för problematiska underlag:
även mycket ojämna ytor kan jämnas
ut
• Fogfri bearbetning till max. 25 m
kantlängd
Systemsäkerhet:
• Väl beprövat system, godkänt av
behöriga byggnadsmyndigheter
• Beständigt mot vind, väder och frost
• Låg risk för sprickbildning
• Stöt- och slagfast, men ändå formbart
• Mycket hög ångdiffusion
Enkel hantering:
• Praktiskt format med låg vikt
• Enkelt att montera, lätt att bearbeta
• Kan utan svårigheter kombineras
med andra fasadsystem

Bostadsområde Scylla 2, Malmö, Sverige
Arkitektbyrå: White arkitekter AB, Malmö, Sverige
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I gott sällskap: Systemkomponenterna
Ett bra samarbete som ett viktigt fundament.

Alla som önskar skapa utomordentliga fasader behöver en optimal tillförlitlig bas att utgå ifrån. StoVentec är mer än enbart ett
”bländverk“. Visserligen skyddar systemet väggar efter konstens
alla regler, men tittar man bakom kulisserna ser man att den
sanna skönheten ligger på insidan.
De väl utvecklade systemkomponenterna har tänkts igenom in i
minsta detalj och bidrar till säkerhet och ett framstående långlivat yttre. Och lång livslängd i sin tur betyder mervärde.
För StoVentec innebär detta: alla enstaka komponenter i
systemet vidareutvecklas kontinuerligt och ett perfekt samspel
mellan dessa eftersträvas. Detta innebär för dig: du kan lita på
StoVentec även i framtiden.

Putsskivan av återvunnet glas med sina
utmärkta materialegenskaper har visat vad
den går för över hela världen.

Perfekt byggsatsprincip:

1
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Underkonstruktion:
Underkonstruktion av trä, stål eller aluminiumprofiler som den
putsbärande skivan monteras på. Förankras generellt med
infästningar som är godkända av byggnadsinspektionen.

2

Ev. isolering:
Mineralullsskiva med vindpapp, icke brännbart.
Tjocklek variabel: beroende på isoleringsbehovet.

3

Putsbärare:
StoVentec fasadskiva
Putsbärskiva av återvunnet glas (expanderat glasgranulat),
vävarmerad på båda sidorna, 12 mm tjocklek,
format 1,20 x 0,80 m och 1,20 x 2,40 m, för fler format se
prislistan, låg vikt ca 6 kg/m², frostbeständig.
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Armeringsputs:
Sto Armeringsputs/StoArmat Classic/StoLevell Classic
Organiskt bunden bruksfärdig armeringsmassa. Hög elasticitet,
spricksäker, motståndskraftig mot mekanisk belastning.
Alternativt: Sto Systemputs; Sto Primer på skivan innan
grundputsning med Sto Systemputs därefter Sto Primer innan
slutbeläggning.
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Armeringsväv:
Sto Glasfiberväv
Alkaliebeständig armeringsväv med optimerad kraftupptagning.
Alternativt: Sto AES Armeringsväv - som skydd
mot elektrosmog. Avskärmning av över 99% av den
högfrekventa elektromagnetiska strålningen.
Dämpar lågfrekventa elektriska fält.
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Slutbeläggning:
StoLotusan/StoSilco (Silikonhartsputs)/Stolit (organisk puts)
Cementfri, bruksfärdig ytputs. Hög väderbeständighet, låg
nedsmutsningsbenägenhet (beroende på ytputsen), hög
elasticitet, mekaniskt belastningsbar. Filmkonserverade för
förbättrad motståndskraft mot mikroorganismer.
Alternativt: Keramik, glasmosaik, natursten. Frostbeständiga
och klistringsbara direkt på byggarbetsplatsen.

Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.

StoVentec
ventilerat fasadsystem
Användning

• Renovering och nybyggnation
• På alla väggstrukturer:
Murverk (betong, kalksandsten, tegel, lättbetong),
Lättväggar (stål, trä)

Egenskaper

• Utjämning av ojämnheter genom flexibel underkonstruktion
• Hög säkerhet mot sprickbildning
• Upp till 10 dB förbättrad ljudisolerande effekt
• Mekaniskt belastbart
• Väderbeständigt
• Brandgodkännande enligt EN ISO 13501-1
klass A2-s2, d0 för StoVentec Classic
klass A2-s1, d0 för StoVentec Mineral
• Frostbeständigt enligt DIN 52104

Utformning

• Organisk och silikonhartsbunden puts
• Stort kulörutval: brytbar enligt StoColor System, beroende
på slutbeläggningen
• Ingen begränsning av ljusreflektansfaktor
• StoDeco Profiler
• StoDeco Kvaderelement
• Keramiska beläggningar
• Sto Tunntegel
• Glasmosaik och natursten

Bearbetning

•
•
•
•

Godkännanden

• Z-33.2-394 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit
Putzoberfläche
• Z-33.2-776 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit
Glasmosaik, Keramik oder Naturwerkstein
• NBI-Teknisk Godkjenning nr. 2195 ”StoVentec Fasadesystem”

Bostadshus Tjuvholmen, Oslo, Norge
Arkitekt: Kari Nissen Brodtkorb Arkitektkontor AS, Eiksmarka, Norge
StoVentec med Stolit K 1,0 och StoSilco K 1,0

Bostads- och företagshus, Bad Homburg, Tyskland
Arkitektbyrå: Architektengruppe GHP, Oberursel, Tyskland
StoVentec med StoVerotec Glas

Cementfria och bruksfärdiga systemkomponenter
Rationell bearbetning med StoSilo Maskinteknik
Snabb montering
QS-teknologi förlänger säsongen

Flerfamiljshus, Malmö, Sverige
Arkitektbyrå: Möller Arkitekter AB, Ängelholm, Sverige
StoVentec med puts och StoVentec med natursten i sockelområdet

Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.
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Denmark
Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 86
DK-2650 Hvidovre
Phone +45 70 27 01 43
Fax
+45 70 27 01 46
kundekontakt@stoeu.com
www.stodanmark.dk
Estonia
Sto Finexter Oy
Eesti filiaal
Kalmistu tee 22
EE-11216 Tallinn
Phone +372 675 0001
Fax
+372 675 0002
kontakt.ee@stoeu.com
www.sto.ee
Finland
Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FI-01730 Vantaa
Phone +358 207 659191
Fax
+358 207 659192
asiakaspalvelu@stoeu.com
www.stofi.fi
Norway
Sto Norge AS
Caspar Storms vei 12
NO-0664 OSLO
Phone +47 22 07 29 00
Fax
+47 22 07 29 01
info.no@stoeu.com
www.stonorge.no
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Sweden
Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE-581 10 Linköping
Street adress:
Gesällgatan 6, SE-582 77 Linköping
Phone 020-37 71 00
Phone +46 13 37 71 00
Fax
+46 13 37 71 37
kundkontakt@stoeu.com
www.sto.se

