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Bygg ansvarsbevisst

Kjære lesere

Med denne brosjyren vil Sto gi deg

mulighet til å få ny innsikt og oversikt i

forbindelse med den isolerte fasaden.

Fasaden er nemlig vårt bidrag til en bra

arkitektur. Til boliger og kontor-bygning-

er som det er verdt å leve i og til et

intakt miljø. Følg oss til en verden, der

det finnes overraskende mange aspekt-

er for oppdagelse: Fra planlegging til

utførelse, fra funksjon til estetikk. Og

hvem kan presentere dette tema bedre

for deg enn Sto? Uansett har vårt fore-

tak 165 års erfaring og i de siste 30 år

har vi vært markedsledende m.h.p. iso-

lerte fasadesystemer. 

La oss bygge opp noe felles. 
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Mer enn bare fasader

”Bygg ansvarsbevisst” innebærer å opp-

fylle krav til både indre og ytre kvalitet

m.h.p. arkitektur og bygningstradisjon.

Det innebærer å produsere bygninger

som gir en meningsfull anvendelse uten

å være økologisk eller sosialt problema-

tisk. Det står også for lønnsomhet, øko-

logi, funksjon og estetikk til en realistisk

pris. 

Vårt bidrag til en bra arkitektur

Tidene med redusert fasade-estetikk er

forbi. Fasader er ikke bare yttervegger

men også overflater som gir bygningen

individualitet og karakter. Akkurat her

når de isolerte fasadene fra Sto sitt høy-

depunkt. De beviser uttrykksfullt at en-

ergitekniske og bygningsfysiske inter-

esser kan kombineres med vital, varia-

sjonsrik arkitektur. Komplekse, rotete

huskropper er ingen hindring. En del av

formgivningen innen Sto-systemene er

også de igjen oppdagede ornamenter

og fasadeprofiler. Mangfoldet i farge-

systemet og variasjonsmulighetene med

de ulike pusstrukturene hos Sto mulig-

gjør en individuell fasadearkitektur.

Like feilfri som det ytre utseendet er

det bygningsfysiske og det miljøriktige

hos isolerte fasadesystemer fra Sto.  

Partner i dialog

Fasadeisolering og fasadeutforming må

oppfylle mange krav: Byggherrer, arki-

tekter, konstruktører og håndverkere

skal arbeide på den samme bygningen.

Da er det bra om det finnes en partner

som kan sammenkoble de ulike interess-

ene. I alle faser av prosjektering og bygg-

Målsetning: Vår målsetning

kan oppsummeres med

ordene ”bygg ansvars-

bevisst”, d.v.s. å være leden-

de m.h.p. miljøbevissthet

og menneskelig bomiljø. 

Isolasjonsspesialist: Over 150

millioner m2 utført fasade-

isoleringssystem viser

tyngden til merket Sto.

Dette gjør oss markeds-

ledende over hele verden. 

Fasadespesialist: Fasade-

kunnskapen hos Sto om-

fatter alt: 

• isolasjonssystemer

• malingssystemer

• Systemer for utbedring

av fasader

• Betongutbedrings-

systemer

• Dypimpregnering av

betong
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Sto og fasaden
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Boligområdet ”Norra Hamnen”, 
Helsingborg, Sverige
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ing bistår Sto med sin omfattende og

kompetente rådgivning. Og vi gir hver

og en av partene den objektsspesifikke

støtte som behøves for å løse oppgaven.

Fra tilstandsvurdering til spesialløsninger

i detaljplanlegging. Vi bidrar med tilbuds-

utforming og ved spørsmål om rasjonelle

utførelsesmetoder. Bygningsfysiske be-

regninger inngår i vår service - og også

opplæring av håndverkere ved nye ut-

førelsesteknikker.



Skape og utforme livsrom

Konkret betyr dette å binde sammen

byggeprosessens innvirkning på klimaet

og miljøområdet med muligheten av å

bo i vårt bygg- og arkitekturlandskap.

Dette starter med et utvalg av bygnings-

materialer og omfatter så vel bygge-

teknikk som de anvendte bygg- og arki-

tekturkonsepter. Sto ser alltid helheten;

Å bygge økologisk gjennomtenkt uten å

innvirke negativt på funksjonen, - men

heller forbedre den. Å ikke avstå fra

kreativitet ved utviklingen, men heller

fremme den. Og å ikke kompromisse

med kvaliteten ved utførelsen, men hel-

ler forbedre den. 

Bygg for fremtiden

Veksthuseffekten med surt regn og de

aggressive klimaforandringene vi har

opplevd de seneste årene, sliter hardt på

bygningene. Sto bryter denne prosess.

Med våre isolerte fasade-systemer opp-

når vi en drastisk reduksjon av varme- og

energitap. Også minsket emisjon av skade-

lige stoffer og en betydelig bedret be-

skyttelse mot hygrotermisk påvirkning er

positive poster i vår miljøbalanseregning. 

Alle vinner på Sto

Varmetapenes totale del av energifor-

bruket for et hus ligger på ca. 60%. Snitt-

et på det totale energiforbuk for dagens

bygninger ligger på over 200 kWh/m2 pr.

år. Et mål er å komme ned til 100 kWh/m2

pr. år innen nærmeste fremtid. 
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Økologi: Bygging innebærer

alltid et inngrep i det øko-

logiske kretsløpet. Den

som ”bygger ansvarsbe-

visst” med Sto, bygger

miljøvennlig.

Miljøpåvirkning: I dag er

fasadene utsatt for et hard-

ere klima når det gjelder

miljøpåvirkning enn tid-

ligere.  

Nytenking: Når man invest-

erer i fasadeisolering, in-

vesterer man i fremtiden.

Sto viser hvordan man kan

forene økonomiske og

økologiske vilkår. 

Kvalitetsmanagement: 

Sto AG er sertifisert jfr.

ISO 9001 og ISO 14001. 

MM ee rr kk ee tt   SS tt oo

Bygging og miljø
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Pottery-House, USA



At kuldebroene står for 15-30% av de to-

tale varmetapene, taler ytterligere for

ett system med utvendig isolering av fa-

sadene. Med isolerte fasadesystemer fra

Sto kan man senke energiforbruket til

oppvarming av bygninger med 50%.

Kostnadene for fasadeutbedringen er

snart inntjent - og isolasjonen bidrar

gjennom hele husets levetid med ytter-

ligere besparinger i rene penger og

mindre energibelastning!
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Fremgang gjennom holdbarhet

I verden med bits og bytes er utviklingen

fra tidligere år ofte allerede historie i

dag. Dog ikke i bygningsverdenen med

sin egen tidshorisont. Innovasjon betyr

her kvalitativ finpussing, kontinuerlig

forbedring av utprøvde produkter og tek-

nikker. Akkurat dette er Sto AG’s bane.

- På den ene siden å tenke med teknisk fan-

tasi i langsiktig utvikling, og samtidig

foreta tålmodig forskning i detalj til man

får et kvalitativt gjennombrudd. Det siste

imponerende bevis er vår Quick Set-tekno-

Pioner: Siden introduksjonen

av organiske pusstyper i

1954, setter Sto normen

for hele bransjen. 

Milepæl: I 1996 mottar

StoTherm Solar ”Tyske

næringslivets innovasjons-

pris”

Forskning: Sto samarbeider

med 14 laboratorier og

forskningssentra, der man

arbeider med fremtidens

bygninger. 

Innovasjon:  Sto - en fore-

gangsbedrift i bransjen.

StoTherm Solar, Quick Set-

teknologien og en ny unik

maskinteknikk er imponer-

ende bevis for vår tekniske

know-how. 

MM ee rr kk ee tt   SS tt oo

Tradisjon og visjon
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Forvaltningsbygg Bauholding AG, 
Østerrike
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logi: Hurtigherdende overflatebehand-

linger, hvor man kan forlenge sesongen

med fasadearbeider opp til 60 dager.   

Utviklingen går videre

Systematisk grunnforskning, det er der

det oppstår ekte innovasjoner. Et bra

eksempel på dette er StoTherm Solar –

lyspunktet i solenergiutnyttelse. Sto

lyktes å koble nytten av solenergien

med fasadeisoleringssystemet. StoTherm

Solar reduserer ikke bare energiforbruket,

men gir også en energigevinst. Ytter-

ligere bevis på vår utvikling er system-

komponentene fra resirkulerte råvarer.

F.eks. består Ventecplaten av 96% retur-

glass. Og Sto Decoprofils råvare består

av gjenvunnet silikat-materiale. Eller

vårt forsknings- og utviklingsarbeid

m.h.p. ny isolasjon, som forener for-

delene fra polystyren- og mineralull-

plater. Kort sagt, Sto kommer også i

fremtiden til å sette normer for hele

bransjen. 



8

Et system er et system. 

Fasadeisolering er systemteknikk. Nøye

utvalgte komponenter som er tilpasset

hverandre. Følger man ikke dette i sy-

stem, kan det lede til kostbare skadeut-

bedringer. Sto’s systemkomponenter

garanterer langsiktig systemsikkerhet

også på de kritiske steder av fasaden

der det behøves, f.eks. ved tilslutninger

og avslutninger. Komponentene har

ikke bare en høy kvalitetsstandard, de

er også enkle å arbeide med.

Vi gjør arbeidet enklere

Det er ikke bare materialet som er av-

gjørende for fremdriften på ett bygg.

Også en smidig utvikling i planlegging

og utførelse kreves. Med Sto er alt sik-

ret. Som direkteleverandør forstår vi oss

på korte veier. Eksakt pålitelig rådgiv-

ning får man hos Sto. Også når det er

særskilt komplisert eller travelt.

Raskt og enkelt med StoSilo Maskinteknikk

Er håndarbeide likelydende med kvali-

tetsarbeide? Ikke når det handler om

påføring av klebemørtel og grunnpuss

samt malinger og pusstyper i våre fasa-

desystemer. Her er maskinteknikken fra

Sto den betydelig mest effektive, sikreste

og raskeste metoden. Og den er alltid

like perfekt - både for pulvermateriale

og for pastøse produkter eller malinger

fra Sto. Og den som en gang har jobbet

Direkteleverandør: Er det

spørsmål om bygnings-

fysikk, detaljløsninger,

materialegenskaper eller

byggeplasslogistikk - Sto

har alltid  svaret. Eller så

løser vi det sammen.

Hvordan vi kan være så

sikre på det ? Som direkte-

leverandør samarbeider

vi kun med fagkyndige

og er vel vitende om 

problemer som kan opp-

stå underveis. 

Internasjonalitet: Den ver-

densomspennende an-

vendelsen av våre fasade-

systemer i alle klimasoner,

er den ideelle basen for

videre- og nyutvikling. 

FF aa ss aa dd ee ss pp ee ss ii aa ll ii ss tt ee nn

Prosjektering og utførelse

Boligområdet ”Puntenberg”,

Nederland. 
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med maskinene, går aldri tilbake til

manuell klebing og pussing. Maskintek-

nikken sparer også mye forberedelser

og arbeidstid. 
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Arkitektur og farger

Bortsett fra de klassiske arkitekturkriteri-

ene som bygningskroppen, form og

overflatens proporsjon, begynner fargen

på fasaden som selvstendig medium å bli

viktigere. Intet annet materiale kan prege

eller endre inntrykket av en bygning på

en enkel måte. Under planleggingen

derimot er fargen et vanskelig tema med

dets komplekse samspill med lys, skyg-

ger, tekstur og blikkfang. Her starter ar-

beidet for StoDesign med deres service,

for å gi arkitektur og farge en ny, hold-

bar kvalitet. 

Utforming: Fasadeutforming

krever følelser helt ute i

fingertuppene - Sto har

ikke bare produktene som

gir mulighet til ulike ut-

forminger, men også

kunnskapen som kreves

for å anvende dem. 

Kompetanse: Spørsmål om

estetikk, resultat avhen-

gig av materiale og tilpas-

ning til omgivelsene be-

svares av fagfolk for fag-

folk. 

Konsept: Et internasjonalt

arbeidsteam av farge- og

designspesialister utvikler

objekts-spesifikke kon-

septer. 

StoDesign

FF aa ss aa dd ee ss pp ee ss ii aa ll ii ss tt ee nn

Boligområde ”Zum Siedenweber”, 
Tyskland

Boligområde ”Trabrennbahn Farmsen”,
Tyskland
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StoDesign

StoDesign er et internasjonalt team av far-

ge- og designspesialister, som ikke bare

sysler med fargeteori og arkitekturtrend-

er. De konsentrerer seg fremfor alt om

den praktiske omsetningen av design-

temaet i utformingen. Med deres kunn-

skap og forståelse for teknologi og ma-

teriale, designer de konstruktive løsning-

er ut fra ulike krav. I samarbeid med

kunden utarbeides ulike konsepter,

hvilket representerer de elementære

komponentene i arkitekturen. 
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Fra problem til løsning

I tabellen nedenfor gis et en-

kelt overblikk over for-

delene med Sto’s isolerte

fasadesystemer. På følg-

ende sider beskrives de

ulike systemene. For mer

informasjon, kontakt oss 

på Sto. 

FF oo rrdd ee ll ee nn ee   gg jj ee mm mm ee rr   ss ee gg   ii   dd ee tt aa ll jj ee nn ee ..   OO gg   vv ii ss ee rr   ss ee gg   ii   hh ee ll hh ee tt ee nn ..   

Bygningstype

Leiligheter og mindre boliger

Høyblokker 

Fasadens tilstand

Murverk, uten puss

Skadet puss/maling

Ujevnheter i underlaget

Sprekker (ikke konstruktive)

Sprekker (konstruktive)

Fasademateriale

Betong, kalksandstein, tegl

Bygningsfysikk

Beskyttelse mot fuktinntrengning

Beskyttelse mot varmetap

Beskyttelse mot brann

Lydreduksjon

Diffusjonsåpenhet

Energi

Besparelser

Kostnad

StoTherm Classic (=100%)

Problem Løsning

SS yy ss tt ee mm ss aa mm mm ee nn ll ii kk nn ii nn gg
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Bygg på erfaring

StoTherm Classic er - som navnet tilsier -

en klassiker. Systemet har vært frem-

gangsrikt representert på markedet i 30

år, dog kontinuerlig forbedret. Ikke un-

derlig at systemet får utmerkede skuss-

mål av eksperter i bransjen. StoTherm

Classic - et tynnpussystem - er i dag mer

enn noen gang det riktige valget når det

gjelder fasadeisolering. En avgjørende

årsak er den sementfrie, fiberforsterkede

armeringspussen StoLevell Classic.

Takket være dens utrolige elastisitet står

den imot hygrotermiske og mekaniske

belastninger, også der andre systemer

for lenge siden har gitt oppsprekking.

Det viser seg - ikke minst - da

StoTherm Classic har den klart laveste

andel av reklamasjoner. 

StoTherm Classic

GG rr uu nn nn ss yy ss tt ee mm ee rr

Klassiker: 30 års erfaring og

stadig videreutvikling.

StoTherm Classic er den

mest overbevisende form

for fasadeisolering.

Utførelse: Tid, tid, tid - tak-

ket være Quick Set- 

teknologien kan man 

forlenge sesongen for 

fasadearbeider med opp

til 60 dager. 

Lønnsomhet: Det er ikke

prisen på hver enkelt

komponent som teller.

Den totale kostnaden for

det ferdige systemet taler

for StoTherm Classic. 

Boligområde  ”Les Berges et Douves”,
Frankrike
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En sterk sluttspurt

Ytterligere en sikkerhetsfaktor er våre

sluttpusser StoSilco og Stolit. De er 

diffusjonsåpne, tåler slagregn, forblir

elastiske og fri for indre spenninger

samt har en høy fargestabilitet. Systemet

klebes og plugges. Med dette i bakhodet

er StoTherm Classic det perfekte isola-

sjonssystemet for mindre hus og 

lavblokker.

Utforming uten grenser

Når det gjelder fasadeutforming finnes

det ingen grenser for StoTherm Classic.

I tillegg til det mangfoldet vi har på

farger og strukturer av StoSilco og 

Stolit, finnes det mange muligheter til

kreative løsninger med StoTherm 

Classic. Fra fliser og naturstein til repro-

duksjon av Vaskolit Edelpuss. 

Tre gode grunner for anvendelse

Også her overbeviser systemet hele vei-

en. Ved hjelp av vår silo- og maskin-

teknikk kan man direkte og uten pro-

blemer påføre vår enkomponent,

ferdigblandede StoLevell Classic. En av

fordelene er tidsbesparelsen. En 

annen er at pastøse materialer ikke

herder i maskinen og i slangene, men

kan ligge igjen i flere dager. Tid til for-

beredelser og daglig rengjøring bort-

faller. Avgjørende er også mulighetene

til å forlenge sesongen for fasade-

arbeider med opp til 60 dager. Høst-

og vårsesongen er normalt et lotteri.

Med vår Quick Set-teknologi herder

StoLevell Classic, Stolit og StoSilco selv

under krevende vær. Produktene herder

ved temperaturer ned til +1°C og ved

relativ luftfuktighet på 95%. 



En heldig kombinasjon

StoTherm Vario viser på en imponerende

måte hvordan man av ulike styrker lager

en fellesnevner. F.eks. ved å kombinere

den enestående isolasjonskvaliteten i 

polystyrenen med mineralsk grunnpuss.

Eller som overbeviser når det gjelder 

systembearbeiding og samtidig når det

gjelder langtidsvirkninger og kostnader. 

Kombinasjon: StoTherm 

Vario viser hvordan man

på en overbevisende måte

kan forene konstruktive

og bygningsfysiske krav

med det estetiske. 

Anvendelse: Klebing og

grunnpussing med kun et

produkt - Sto Systempuss

garanterer en friksjonsfri

og rasjonell anvendelse av

StoTherm Vario.

Brannbeskyttelse: Kan

benyttes på høyblokker -

Med kontrollerte og god-

kjente produkter opp-

fyller StoTherm Vario

samtlige brannkrav. 

StoTherm Vario

GG rr uu nn nn ss yy ss tt ee mm ee rr

Rådhuset i Hartha, Tyskland. 
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Klebe og armere samtidig

Sto Systempuss - bak denne betegn-

elsen er det en unik fordel i anvendelsen.

Med dette produkt kan man grunn-

pusse og klebe samtidig og det går fort

og lett å påføre med maskin. 

Sto Armeringsnett M oppfyller alle

sikkerhetskrav med sin høye stabilitet

og forebygger oppsprekking av puss-

overflaten ved å utjevne strekkreftene. 

Fasade med mineralsk utseende  

Det ene er den tekniske kvaliteten og

funksjonssikkerheten hos de enkelte

komponentene. På fasadene derimot er

det optiske resultatet viktig. Og der har

sluttpussen fra Sto en særskilt sjarm

med dens tidløse vakre estetikk. Ulike

korn- og strukturvariasjoner, kombinert

med en harmonisk, myk fargesetting

fra StoColor Systemet gir enestående

utformingsmuligheter. StoTherm Vario

passer alle bygninger uten høydebe-

grensning.
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Gjennomført sikkert

Når det forespørres på et helt mineralsk

system, gjelder det å velge rett: 

StoTherm Mineral. I motsetning til andre

mineralske systemer utmerker det seg

m.h.p. sin uvanlige sikkerhet mot opp-

sprekking. Sto Armeringsnett  har i sam-

spill med de øvrige komponentene en

svært viktig rolle. Det alkaliebestandige

nettet jevner ut de spenninger som 

opptrer i pussen. Toppkvaliteten på våre

systemer avhenger av den konsekvente

finslipingen av detaljene. 

For høyblokker og brannbeskyttelse

Med den ubrennbare isolasjonen av stein-

ull, mineralsk klebemørtel og grunnpuss

er de grunnleggende elementene i 

StoTherm Mineral uorganiske. Dermed

tilfredsstiller systemet de krav som stilles

når det gjelder brannbeskyttelse i syke-

hus og offentlige bygninger. Ytterligere

en fordel med dette tynnsjiktige system-

et er den utmerkede vedheften. Klebet

eller klebet og plugget fester systemet til

ethvert underlag. Som isolasjon benyttes

enten mineralullplater eller mineralull-

lamellen. En fordel med mineralull-

lamellene er, bortsett fra rive- og delami-

neringsstyrken - den vinkelrette fiberret-

ningen mot fasaden. Gjennom den blir

isolasjonen mer fleksibel ved tilpasning

til avrundede vegger. 

Brannbeskyttelse: Passer

høyblokker - oppbygd av

mineralske komponenter

og oppfyller samtlige

brannkrav.

Sikkerhet: Armeringsnettet

gjør systemet sprekkfritt.

Anvendelse: Jevn eller ujevn,

slett eller oppsprukket -

StoTherm Mineral kan

trygt anvendes på alle 

nevnte underlag.

StoTherm Mineral
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Boligområde i Oggersheim, Tyskland
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Varmegevinst i stedet for tap

Med StoTherm Solar lykkes man for før-

ste gang å kombinere fasadeisolering

med utnyttelse av solenergi. Systemet 

reduserer ikke bare energitapet, - det gir

også en energigevinst. Dette muliggjøres

gjennom et transparent, lysgjennom-

slippelig isolasjonssjikt, som viderefører

Innovasjon: Sto har enda en

gang bevist sin posisjon

som markedsledende 

innenfor teknologien. I

1996 fikk Sto AG det ”Tys-

ke næringslivets innova-

sjonspris” for StoTherm

Solar. 

Energigevinst: StoTherm 

Solar har to fordeler - det

senker energitapet og ut-

nytter samtidig solenergi-

en. 

Transparent: Prinsippet hos

StoTherm Solar er ikke

kun å ivareta solstråling-

en, men også å akkumule-

re energien for så å avgi

den i etterhånd. 

StoTherm Solar
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Bolig - og forretningslokaler, Federlechner,
Tyskland. 

solvarmen til et sort absorpsjonssjikt. Der

omvandles solenergien til varme. Den

tunge veggen akkumulerer varmen og

avgir den i etterhånd til innsiden. Der-

med sparer man råvareressurser samtidig

som emisjonen av kulldioksyd reduseres

betydelig. Ikke rart at systemet fikk ”Tys-

ke næringslivets innovasjonspris 1996”.     

Ny transparens

StoTherm Solar består av det sorte absorp-

sjonssjiktet, det lysgjennomslippelige ka-

pillære isolasjonssjiktet og den transpa-

rente glasspussen. Ettersom det delvis 

integreres i et Sto Fasadesystem blir det



ikke mye dyrere enn våre andre isola-

sjonssystemer. En av de spesielle fordel-

ene er, at StoTherm Solar arbeider 

selektivt avhengig av lysets innfalls-

vinkel. På vinteren når innfallsvinkelen

er liten, utnyttes en større andel av 

strålingsintensiteten for varme-

akkumulering. På sommeren derimot,

når solen står høyere, vil glasspussen

sørge for at en stor del av sollyset 

reflekteres. Dermed unngår man 

ubehagelig høye temperaturer uten dyr

solavskjerming. Og m.h.p levetid; Sto

Therm Solar har vært anvendt i bygge-

bransjen i flere år med gode erfaringer.
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Ventilert system

Enda en nyutvikling er det ventilerte 

StoVentec Fasadesystem. Prinsippet er

enkelt: Fukten føres bort med luftingen,

hvilket innebærer at isolasjon og vegg

forblir tørr og funksjonsdyktig. Pussbær-

erens materiale er unikt: Bestående av 

96 % resirkulert glass er det et sterkt

materiale med lav vekt og god elastisitet.

Systemet er enkelt og gir en robust ut-

førelse.   

Spillerom for formgivning

StoVentec Fasadesystem har mange kon-

struktive og bygningsfysiske fordeler. På

underkonstruksjon av tre/tre, aluminium/

aluminium eller tre/aluminium kan det

monteres på så vel ekstremt ujevne 

underlag som sterkt vannskadede under-

lag, på ikke bærende puss eller på eksi-

sterende malingssjikt. Følgelig passer sy-

stemet til både rehabilitering av eldre og

til kledning av nye fasader. Det gir dess-

uten - p.g.a. sin luftspalte - en lyddemp-

ende effekt. Videre åpner det seg for

estetisk fasadeutforming gjennom dets

mulighet til å variere avstanden til vegg-

konstruksjonen bak. StoVentec Fasade-

system er godkjent for bruk i ubegrenset

bygningshøyde. 
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Gjenvinning:  Med en puss-

bærer som består av 96%

resirkulert glass, bidrar

Sto med en rasjonell ut-

nyttelse av råvarematerial-

ene og til skånsom be-

handling av naturens 

ressurser. 

Sanering: StoVentec gir en

god beskyttelse av 

sprukne, fuktskadede og

ujevne underlag. 

Utforming: Variable av-

stander til veggkonstruk-

sjonen gir nye perspektiver

på estetisk fasadeutform-

ing. 

StoVentec Fasadesystem
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Kontorbygning Telecom AG, Tyskland
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Innovativ, kostnadseffektiv og tidsbesparende

I en tid med stadig trangere kostnads-

budsjettering, er innovative, lønnsomme

anvendelses-teknikker etterspurte. 

StoSilo Maskinteknikk lønner seg. En 

StoSilo Minimix/Minicomb 1.0 inneholder

samme materialmengde som 40 sekker

pulvermateriale. Ev. 40 spann pastøst

materiale; klebemørtel, sparkel, puss e.l i

en StoSilo Comb. Det innebærer 40 sekker

respektive spann mindre å blande i,

transportere, bearbeide og fjerne avfall

fra. Det betyr en betydelig minskning av

emballasjeavfall og fremfor alt betydelig

kortere tid på forberedelser og utførelse.

Merkbart lavere kostnader og en betydelig

mer effektiv anvendelse av arbeidskrefter

er andre fordeler. For at alt skal fungere

smidig, står Sto’s serviceteam til tjeneste.

Det betyr ikke bare materialleveranser i

riktig tid og reservedeler innen 24 timer,

men også teknisk hjelp av våre instruktør-

er. 
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Effektivt: Betydelig kortere

forberedelsestid gir merk-

bart lavere kostnader og

et optimalt arbeidsforløp. 

Økologisk: Opp til 40 sekker

eller - respektive antall

spann - i redusert emball-

asjeavfall. Det skåner

miljøet og minsker avfalls-

håndteringen.

Service: Sto’s maskininstruk-

tører gir kompetent og

sakkyndig hjelp. 

Tid og penger
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StoSilo Comb 1.0 / 2.0

StoSilo Comb er beregnet på arbeide

med pastøs klebemørtel, armerings-

masse og puss (for ut- og innvendige

områder). Den har en beholder på 680

liter, hvilket tilsvarer samme material-

mengde som 40 spann. Med StoSilo

Vario fylles beholderen raskt og en-

kelt. StoSilo Comb har et integrert

pumpe- og vanndoseringsanlegg, der

så vel mengden som viskositets-grad-

en kan stilles inn. Slangelengden er

ca. 60 meter på marken og ca. 30 

meter på høyden. StoSilo Comb har i

tillegg tydelige fordeler sammenliknet

med pulversiloene. Bare i forbered-

elsestid spares opp til 75%. En annen

fordel er at det er et sluttet system,

hvilket innebærer at daglig rengjøring

ikke behøves. Slangen lukkes og det

skjer ingen herdning av materialet.

Ved fortsatt arbeide fjernes lukningen

og utstyret er klart til bruk. Dette

minimerer både tiden for rengjøring

samt smussvannet fra rengjøringen. 

StoSilo Minimix 1.0 / 3.0

StoSilo Minimix er et system med inte-

grert gjennomstrømningsblander for

klebemørtel og armeringsmasse i pul-

verform. Den finnes i to versjoner: 1,0

og 3,0 - med kapasitet på 1000 kg og

3000 kg. Dette tilsvarer en mengde på

40 til 120 sekker. Skjøtsel og drift av

StoSilo Minimix er enkel å utføre: 

Koble til elektrisitet og vann, still inn

doseringsforholdet - og mørtelen er

klar til bruk. Ytterligere en fordel er

at StoSilo Minimix, avhengig av høyde-

innstilling, kan kombineres med alle

typer av brukspumper. 

StoSilo Minicomb 1.0 / 3.0 og 

StoSilo Midicomb

StoSilo Minicomb/ Midicomb er basert

på samme teknikk som StoSilo Mini-

mix. Ytterligere en fordel er at det

ikke bare finnes en gjennomstrøm-

ningsblander men også en integrert

pumpe. Den egner seg best for tørr-

mørtler og finnes i tre størrelser. Med

en slangelengde opp til 60 meter kan

klebemørtel og grunnpuss lett og

raskt påføres. På en overflate på 250 m
2

kan man spare opp mot 35% av 

arbeidstiden. 

Maskinene kan kun leies via StoSilo Maskinteknikk.
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Ved hjelp av følgende

oversikt, gis en rask og

omfattende orientering

over oppbygning og an-

vendelsesområde for de

ulike systemene. I våre

kataloger gis mer utførlig

informasjon om våre

systemer og om de enkelte

produktene. Her finnes

også oversikter på puss-

strukturer og andre mu-

ligheter til fasadeutform-

ing, f.eks.:

• naturstein

• fasadeprofiler

• ornamenter

• fliser

• kunsttegl

Oppbygning og anvendelsesområde

SS yy ss tt ee mm oo vv ee rr ss ii kk tt

StoTherm Classic

Anvendelsesområde: StoTherm Classic

er vanskelig antennelig. Passer for re-

habilitering og nybygging. Godkjent

for bruk der byggeforskriftenes vei-

ledning tillater overflater med klasse

Ut2 i henhold til NS 3919 (bl.a. inntil

fire etasjer og hvor det er kort av-

stand til brannvesenet (innsatstid

under 10 minutter).

Systemet: Isolasjonssystem med ekspan-

dert polystyren (EPS) og organisk

bundet grunnpuss. 

Innfesting: Klebes med Sto Byggklister

eller Sto Armeringspuss, og festes

mekanisk med plugger tilpasset under-

laget. 

Isolasjon: Sundolitt Fasadeplate (EPS)

Armering: StoLevell Classic og

Sto Armeringsnett M. 

Sluttpuss: 

Stolit (organisk bundet puss)

StoSilco (silikonhartspuss)

StoTherm Vario

Anvendelsesområde: StoTherm Vario er

vanskelig antennelig. Systemet er

godkjent for bruk uten begrensning

av bygningens type og høyde jfr. NBI

Teknisk Godkjenning nr. 2194.

Systemet: Isolasjonssystem med ekspan-

dert polystyren (EPS) og mineralsk

grunnpuss. 

Innfesting: Klebes med Sto Byggklister

og festes mekanisk med plugger til-

passet underlaget. 

Isolasjon: Sundolitt Fasadeplate (EPS)

Armering: Sto Systempuss og

Sto Armeringsnett M. 

Primer: Sto Primer alt. StoPrep Miral. 

Sluttpuss, bl.a.: 

Stolit (organisk bundet puss)

StoSilco (silikonhartspuss)
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StoTherm Mineral

Anvendelsesområde: StoTherm Mineral

er ubrennbart. Systemet er godkjent

for bruk uten begrensning av byg-

ningens type og høyde jfr. NBI Teknisk

Godkjenning nr. 2194. 

Systemet: Isolasjonssystem med mine-

ralsk steinullplate og mineralsk

grunnpuss. 

Innfesting: Klebes med Sto Byggklister

eller Sto Systempuss , og festes me-

kanisk med plugger tilpasset underla-

get. 

Isolasjon: Rockwool Fasadeplate II.

Armering: Sto Systempuss  og

Sto Armeringsnett M.

Primer: Sto Primer alt. StoPrep Miral. 

Sluttpuss, bl.a.: 

Stolit (organisk bundet puss)

StoSilco (silikonhartspuss)

StoTherm Solar

Anvendelsesområde: StoTherm Solar er

normalt antennelig. For innbygning i

Sto’s øvrige isolasjonssystemer. Passer

for bolighus. En brannteknisk analyse

må gjennomføres på objektet. 

Systemet: Isolasjonssystem der sol-

energien utnyttes via gjennomsiktig

isolasjon og transparent glasspuss. 

Innfesting: Klebes med StoSolar Absor-

ber på bærekraftig massivt underlag. 

Isolasjon/ armering/ overflate/

forsegling: Sto Fasadeelement med 

isolasjonsplate av polykarbonat.

Standard eller spesialformat. 

StoVentec Fasadesystem

Anvendelsesområde: StoVentec Fasade-

system er godkjent for bruk uten be-

grensning av bygningens høyde og

type jfr. NBI Teknisk Godkjenning nr.

2195. Godkjenningen omfatter ikke

utforming av veggens isolasjon, vind-

sperre eller lektesystem.   

Systemet: Utlektet ventilert fasadekled-

ning, fugefritt, organisk bundet puss

og Ventecplate av returglass. 

Innfesting: Underkonstruksjon av trelek-

ter og/eller aluminium.  

Isolasjon: Valgfritt.

Platekledning: Ventecplate med rustfrie

montasjeskruer. 

Armering: StoLevell Classic og

Sto Armeringsnett M.

Sluttpuss: 

Stolit (organisk bundet puss)

StoSilco (silikonhartspuss)



VV åå rr   mm ee ss tt   aa tt tt rr aa kk tt ii vv ee   ss yy ss tt ee mm kk oo mm pp oo nn ee nn tt   ee rr   vv åå rr   ss ee rr vv ii cc ee ..   

Nær kunden

Når dere behøver oss

Også når det gjelder service er dere i

gode hender hos Sto. Vi bidrar med

detaljert og utførlig informasjon ved

konkrete spørsmål når det gjelder både

prosjektering og utførelse. Hva vi frem-

for alt tilbyr, er personlig rådgivning.

Også før byggeperioden stiller vi opp

med bistand når det gjelder prosjek-

tering og detaljer, beregninger og/eller

utforming. Og når det er klart for prak-

tisk utførelse finnes både instruktører

til opplæring samt  bistand til oppfølg-

ing og kvalitetssikring.

SS ee rr vv ii cc ee

Sto står for service:

• Prosjektvurderinger

• Beregninger

• Detaljerte beskrivelses- og

tiltaksforslag

• Silo- og maskinteknikk

• Effektiv logistikk

• Fargerådgivning og -plan-

legging

• Fargeblanding

• Kundekontakt

• Produktdokumentasjon

• Oppfølging og kvalitets-

sikring

• Kurs og seminarer

• Fargekart og material-

prøver



00 Sto og fasaden 2

00 Bygging og miljø 4

00 Tradisjon og vision 6

00 Prosjektering og utførelse 8

00 StoDesign 10

00 Fra problem til løsning 12

00 StoTherm Classic 14

00 StoTherm Vario 16

00 StoTherm Mineral 18

00 StoTherm Solar 20

00 StoVentec Fasadesystem 22

00 Tid og penger 24

00 Oppbygning og anvendelsesområde 26

00 Nær kunden 28

Isolerte fasadesystemer

Innhold



Sto Norge AS

Caspar Storms vei 12

P.b.6686 Etterstad

0609 Oslo

Telefon 22 07 29 00

Telefax 22 07 29 01

E-mail info.no@stoeu.com

Internett www.stonorge.no
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