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iQ – Intelligente Technologie
Slimme gevelverven van Sto

Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn slechts algemene omschrijvingen en tonen slechts een schematische weergave van
de basisfuncties. Het betreft géén detailengineering. Concrete toepassing van het product kan in het concrete geval verschillen, afhankelijk van de omstandigheden ter
plaatse. Specificaties dienen dan ook te allen tijde te worden aangepast voor het project specifieke werk. De documentatie dient dan ook niet als presentatie voor het werk,
noch als verwerkings-voorschrift. De verwerker/klant is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de
ondergrond. Aangrenzende werken zijn in de illustraties slechts schematisch weergegeven. De technische productspecificatie en productinformatie in de technische
informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde als uitgangspunt te worden genomen.
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Extra bescherming van Nederlandse
gevels is pure noodzaak

Nederland kent veel verschillende gevels, gemaakt van de meest uiteenlopende
materialen. Eén ding hebben al deze gevels gemeen: ze staan onder invloed van het
Nederlandse klimaat. Nederland heeft een gematigd zeeklimaat. Dit betekent koele
zomers en zachte winters. En vooral ook: veel neerslag. Gemiddeld valt er in
Nederland tussen de 690 en 900 mm neerslag per jaar.
Maar er is nog een factor die gevels belast: luchtvervuiling. We leven in Nederland
met bijna 17 miljoen mensen. Samen gebruiken we bijna 8 miljoen auto’s die
belastende gassen uitstoten. En dan hebben we het nog niet eens over de uitstoot
van de industrie.
Onderhoud en bescherming van een gevel is dan ook cruciaal. Of het nu gaat om
woning- of utiliteitsbouw: een goed gekozen gevelverf zorgt dat gevels weerbaar
blijven. In deze brochure zetten we onze gevelverven voor u op een rijtje.
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Een geschilderde gevel maakt het
mogelijk variatie aan te brengen in
het gevelbeeld. Deze drie blokken
(appartementencomplex, nieuwbouw)
hebben ieder een unieke uitstraling,
terwijl het geheel toch een eenheid
vormt.
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Fotografie: Chris van Koeverden

Sint Agnietenstraat, Tiel

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Schoolgebouw Practicon, Doetinchem.

Villa, Kroatië.

Talloze redenen voor een
geschilderde gevel

We zijn het in Nederland niet zo gewend, maar een
gekleurde gevel kan een zeer fraai beeld opleveren. Zeker
vanuit architectonisch oogpunt. Juist in combinatie met
onze traditionele bakstenen, is een gekleurde of een witte
gevel vaak een aanwinst. Daarnaast kunnen gekleurde
gevels ook helpen om een gebouw te ‘duiden’. Bij een
brandweerkazerne bijvoorbeeld, horen andere kleuren
dan bij een huisartsenpraktijk of een schoolgebouw.
Bij een verbouwing moet er doorgaans ook veel gebeuren aan
de gevel, opnieuw schilderen of voegen bijvoorbeeld. En omdat
de bestaande gevel meestal is aangetast door het weer of door
UV-licht is het vaak lastig om een eenduidig beeld te creëren.
Een oplossing voor deze degradatie is het schilderen van zowel
de oude als de nieuwe gevel. Een geschilderde gevel zorgt voor
een uniforme uitstraling en creëert rust in het gevelbeeld.
Naast deze esthetische overwegingen zijn er ook argumenten
die pleiten voor bescherming met gevelverf.

Een minerale afwerking is vaak ‘zelfopofferend’. De laagdikte
wordt minder, de gevel wordt gevoeliger voor vocht. Er komt
een moment waarop onderhoud noodzakelijk is. En wat onze
traditionele bakstenen betreft: de buitenzijde van de baksteen is
het hardste deel. Regen en wind (maar ook het reinigen met
hoge druk!) tasten deze harde en beschermende laag aan. Dit
maakt de steen gevoeliger voor invloeden van buitenaf. Bij renovatie worden de bakstenen vaak vergeten en uitsluitend de voegen vervangen. Echter behoeft de baksteen zelf ook een nieuwe
beschermlaag. Het verven van de gevel zorgt dan ook voor een
goede bescherming én een mooie uitstraling.
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Woonhuis, Aarle-Rixtel
De gevel van baksteen is overgeschilderd met
StoColor Lotusan G. De grijze kleur is speciaal
gemaakt op verzoek van de opdrachtgever.
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Welke ondergronden komen we
tegen in Nederland?
Het kiezen van de juiste gevelverf begint met een analyse
van de ondergrond. In Nederland zien we de traditionele
afwerking met baksteen in alle mogelijke varianten. Maar
inmiddels zijn materialen als beton en pleisterwerk (met
of zonder buitengevelisolatie) niet weg te denken uit het
Nederlandse straatbeeld.

Is de gevel eerder geschilderd? Is er sprake van gebreken zoals
onthechting of scheurvorming? Wat de situatie ook is, Sto heeft
verfsystemen die zijn afgestemd op elke denkbare ondergrond.

Vanzelfsprekend is het voor de keuze van de verf ook relevant
of er sprake is van een nieuwe of een bestaande gevel. In een
bestaande situatie is de conditie van de gevel belangrijk.
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff
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iQ - Intelligente Technologie:
De gevelverven van de toekomst
Beter, slimmer, functioneler én gericht op de toekomst:
de iQ gevelverven van Sto. Dankzij speciale vulstoffen en
innovatieve recepturen zetten onze gevelverven de
nieuwe norm.

natuur: door biologische principes te begrijpen, zijn we in staat
deze te vertalen naar technische toepassingen. Zo ontwikkelen en
produceren we functionele oplossingen, die aanzienlijke verbeteringen bieden ten opzichte van conventionele producten.

De natuur als voorbeeld
Sto laat zich al jaren inspireren door de natuur en hanteert het
principe van de biomimicry. Dit betekent dat we leren van de

Er zijn gewone gevelverven én er zijn gevelverven met iQ –
Intelligente Technologie! De achterliggende technologie maakt
daarin het verschil.

StoColor Dryonic G

StoColor X-black

StoColor Lotusan G®

StoColor Photosan

Droge gevels in recordtijd.
StoColor Dryonic G wordt gekenmerkt door de Dryonic technologie. Geïnspireerd door de microstructuur van het schild van de
Namibische woestijnkever zorgt
deze gevelverf voor een snelle
droging van de gevel na regen,
nevel of dauw.

Hitteschild voor donkere gevels.
De gevelverf met X-black technologie: intensieve kleuren en warmtereducerend, ook op gevelisolatie.

Loszittend vuil parelt met
regen van de gevel. De gepatendeerde Lotus-Effect® technologie van Sto zorgt voor langer
schone en droge gevels.

Slimme oplossing voor schone
lucht.
De gevelverf met gepatenteerd VLC
(Visible light catalyst) technologie
voor minder fijnstof en een schonere lucht.
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Jan Hoks,
productmanager bij Sto Isoned bv.
“Sto heeft gezorgd voor een revolutie in
gevelverven. Door de samenstelling van
vulstoffen te optimaliseren zijn gevelverven
ontwikkeld die qua bescherming, levensduur,
kleurstabiliteit en duurzaamheid optimaal
zijn. Dát is iQ: de slimme gevelverven van
Sto.“
Conventionele gevelverf

Dryonic technologie

Een bionische oplossing voor droge
en schone gevels: StoColor Dryonic G
Op basis van de biologie hebben onderzoekers bij Sto de
zogenaamde ‘Dryonic technologie’ ontwikkeld. Zij zetten
dit principe door naar een intelligente gevelverf: StoColor
Dryonic G. Deze gevelverf beschikt, net als de Namibische
woestijnkever, over een hydrofiele - hydrofobe
microstructuur.
Als gevels langdurig vochtig zijn kunnen micro-organismen
ontstaan. De Dryonic technologie helpt dit te voorkomen.
Dankzij de speciale waterafwijzende microstructuur wordt
dauw- of regenwater in recordtijd afgevoerd en daardoor is de
gevel sneller droog. Omdat op droge ondergronden algen en
schimmels nauwelijks kans hebben, blijft de gevel via deze
natuurlijke weg langer droog én schoon.

Producttesten van externe instanties bewijzen het effect van
StoColor Dryonic G. Zo heeft het Fraunhofer Instituut (Darmstadt,
Duitsland) vijf gevelverven met elkaar vergeleken op
waterafwijzendheid, waarbij de metingen duidelijk aangeven dat
bij de Dryonic technologie het water het snelst afgevoerd wordt
waarbij er nagenoeg geen absorptie plaatsvindt.

StoColor Dryonic G
•
•
•
•
•
•

Door de Dryonic technologie droge gevels in recordtijd
Na regen, dauw en nevel
Vertraagt de vorming van algen en schimmels volgens bionisch
principe
Ruime kleurkeuze en -stabiliteit
Geen vulstofbreuk / schrijfeffect
Op de meeste in de bouw voorkomende ondergronden
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Fotografie: Dingena Mol

Villa Spaghnum, Griendtsveen
Voor de renovatie van deze monumentale
villa is gekozen voor de silikaatverven van Sto.

Kerk, Neerijnen.

Silicaatverven voor behoud
van monumentaal bezit
Monumentale panden en beschermde stadsgezichten zijn
traditioneel geschilderd met gevelverf op silicaatbasis. Deze
verfsoorten geven historische objecten hun typische en
authentieke uitstraling. Ook Sto heeft een ruime keuze in
deze natuurlijke en duurzame verfsoorten op silicaatbasis.
Een belangrijke eigenschap van silicaatverf is dat deze
“versteent” met de ondergrond. De verf verbindt zich met de
ondergrond van de gevel en er ontstaat een milieuvriendelijke,
minerale en zeer sterke bescherming. Een gevel die is geschilderd
met Sto silicaatverf is bovendien maximaal damp-open. Ook
kiezen architecten voor silicaatverven vanwege hun zeer matte,
natuurlijke uiterlijk.

Sto silicaat verven worden gekleurd met minerale pigmenten en
zijn daardoor kleurecht. Gevels die zijn geschilderd met onze
silicaatverven blijven – ook na een jarenlange blootstelling aan
de elementen – duurzaam op kleur. Sto silicaatverven zijn geschikt voor ondergronden zoals baksteen en pleisterwerk

Silicaatverven van Sto
•
•
•

StoColor Sil
StoColor Sil Fill
StoColor Sil Lasura
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Bendiencomplex, Almelo.
Twaalf jaar geleden zijn de onbehandelde
gevels van dit appartementencomplex voor
het eerst voorzien van StoColor Silco G.
De ervaringen waren zó positief, dat toen
het tijd was voor onderhoud, weer gekozen
is voor StoColor Silco G.

Witburg Portland, Barendrecht

Carnisselande, Barendrecht.

De vertrouwde kwaliteit op het
gebied van siliconenharsverf
Sto levert dé premium siliconenharsverf van Nederland.
In tegenstelling tot vele andere siliconenharsverven bevat
StoColor Silco een extreem hoog aandeel siliconenhars:
maar liefst 50%. Dit aandeel staat in optimale verhouding
tot de dispersie. Dit maakt StoColor Silco tot een siliconenharsverf met bijzonder positieve eigenschappen.
Zeer goed dekkend. Goed water-afwijzend. Geringe neiging tot
vervuiling. Een lange levensduur. Perfecte verwerking… Het zijn
de ijzersterke punten van het StoColor Silco productgamma.
StoColor Silco heeft een zeer breed toepassingsgebied. Naast de
normale variant is deze siliconenharsverf ook verkrijgbaar met
een extra filmconservering tegen schimmels en algen (StoColor
Silco G). En ook als gevelverf speciaal voor verwerking bij vochtig
en koud weer (StoColor Silco QS). Daarnaast is er een met

kwartszand gevulde variant (StoColor Silco Fill): deze vult
craquelé en haarscheuren en geeft de gevel een fijnkorrelig
uiterlijk. Dankzij dit brede toepassingsgebied komt u StoColor
Silco overal ter wereld tegen. Een beproefde gevelverf die al
jarenlang wordt gebruikt in de meest uiteenlopende
klimaatzones!

Siliconenharsverven van Sto

•
•
•
•

StoColor Silco (QS)
StoColor Silco G (QS)
StoColor Silco Fill
StoColor Silco Elast
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Fotografie: Chris van Koeverden

Schrijverspark, Veenendaal.
De betonnen balustrades van deze
galerijflat in Veenendaal, waarvan
Nederland er zoveel telt, zijn hersteld
met StoCryl V200 / StoCryl RB.

Twenthepark, Almelo.

Ook wanneer beton
extra bescherming nodig heeft
“Zo hard als beton”. Beton is inderdaad een hard en sterk
materiaal met duurzame eigenschappen. Toch maken jarenlange weersomstandigheden en mechanische invloeden
beton kwetsbaar. Sto heeft een aantal producten die betonnen gevels en constructies kunnen beschermen.
Door de indringing van CO2 loopt de pH-waarde van het beton
terug. Dit zogenaamde carbonatatieproces maakt beton kwetsbaar; daardoor kan het wapeningsstaal worden aangetast. De
carbonatatieremmende verven van Sto roepen deze processen
een halt toe. Ze reduceren de opname van water en schadelijke
stoffen in het beton. Deze speciale verven van Sto beschermen
dan ook niet alleen het beton zelf, maar ook de wapeningsconstructie.

Esthetisch zijn er ook volop mogelijkheden met onze betonproducten. Ze zijn leverbaar in vele kleuren. Behalve de
dekkende varianten in mat en eiglans, heeft Sto ook semitransparante verven voor beton. Volop mogelijkheden
voor sprekende designs dus!

Beton verven van Sto
•
•
•
•

StoCryl V 100 (QS)
StoCryl V 200
StoCryl V 400
StoCryl RB
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iQ en StoColor –
alle gevelverven van Sto
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Best standard - Vertrouwd

Best standard - Briljant

Sto innovaties, uniek in de markt. Gevelverven met
bijzondere technologieën en functies.

Dé succesproducten van Sto: al jarenlang toegepast in
alle klimaatzones ter wereld.

Gevelverven met intensieve kleuren als resultaat.
Glanzend, mat of metallic.

StoColor Dryonic G

Onze nieuwste gevelverf met
Dryonic technologie. Geïnspireerd
door de microstructuur van het
schild van de Namibische
woestijnkever. Structuur behoudend, CO2- remmend en waterdampdoorlatend.

StoColor Lotusan G

Gevelverf met het zelfreinigende
Lotus-Effect®-Technologie van Sto.
Optimale filmconservering tegen
schimmels en algen. Structuur
behoudend, CO2- en waterdampdoorlatend.

StoColor X-black

Gevelverf als hitteschild ter vermindering van zonneopwarming bij
donkere en intensieve kleuren.
Reflecteert lichtspectrum nabij
infraroodaandeel zonlicht,
verhoogt bescherming tegen
scheurvorming, structuurbehoudend, waterafwijzend
en waterdampdoorlatend.

StoColor Photosan NOX

Gevelverf met fotokatalytische
werking die schadelijke stoffen
(zoals NOX en Ozon) in de lucht
afbreekt.

StoColor Silco (QS)

De echte siliconenharsverf (ca. 50% van het totaalbindmiddel), bijzonder betrouwbaar resultaat,
robuust. Verkrijgbaar met verhoogde filmconservering
tegen de aangroei van algen en schimmels (G).

StoColor Silco G (QS)

De echte siliconenharsverf (ca. 50% van het totaalbindmiddel), bijzonder betrouwbaar resultaat,
robuust.

StoColor Top

Structuurbehoudende, zeer goed dekkende gevelverf
met corrosiewerende eigenschappen, zeer goede
hechting door speciale additieven, goed waterafwijzend en dampdoorlatend. Ook geschikt voor
hout. Extra filmconservering mogelijk.

StoColor Royal

Biocidevrije gevelverf voor zijdematte kleurafwerking.
Met natuurlijke bescherming tegen aangroei van
algen en schimmels, zeer goed dekkend vermogen.
Voor hydrofiele, niet zuigende ondergronden. Bijzonder geschikt voor intensieve kleuren.

StoColor Maxicryl (QS)

Structuurbehoudende, alkalibestendige gevelverf.
Bijzonder geschikt voor intensieve kleuren, zeer goede
hechting, extra filmconservering mogelijk.

StoColor Metallic

Eindafwerking met metalic effect, weerbestendig,
goed waterafwijzend, als dekkende gevelverf zeer
waterdamdoorlatend, zonder filmconservering tegen
algen en schimmels.

Basics

Beton

Deze gevelverven van Sto presteren ruimschoots
in standaard situaties.

Carbonatatieremmende verven, bescherming
van beton en wapeningsstaal tegen CO2.

StoColor Sil

StoColor Jumbosil (QS)

StoCryl V100 (QS)

StoColor Sil Fill

StoColor Crylan

StoCryl V200

Structuur behoudende gevelverf op dispersie-silicaatbasis. Goed waterafwijzend en waterdampdoorlatend, zonder filmconservering tegen aangroei van
algen en schimmels.

Gevulde gevelverf op dispersie-silicaatbasis. Geeft
structuurverf-achtig uiterlijk, goed vullend, zeer hoog
CO2- en waterdampdoorlatend, zonder filmconservering tegen aangroei van algen en schimmels.

StoColor Sil Lasura

Lazuurverf op dispersie-silicaat basis. Zeer hoog CO2en waterdampdoorlatend. StoColor Sil Lasura is een
lazuurverf en tevens lazuurverdunning. Zonder filmconservering tegen aangroei van algen en schimmels.

StoColor Fibrasil

Zeer goed dekkende, alkalibestendige gevelverf voor
het overbruggen van haar- en krimpscheuren tot 0,1
mm. Goed waterafwijzend en waterdampdoorlatend.

StoColor Silco Fill

Goed vullende siliconenharsverf (ca. 50% van het
totaalbindmiddel), geeft structuurverf-achtig uiterlijk.
Goed dekkend, waterafwijzend en zeer hoog CO2- en
waterdampdoorlatend. Extra filmconservering tegen
aangroei van algen en schimmels mogelijk.

Licht vullende, spanningsarme verf met zeer goede
droogtijd, spanningsarm, waterafwijzend, CO2- en
waterdampdoorlatend, extra filmconservering
mogelijk.

Structuur behoudende verf voor een zeer goed dekkende afwerking op minerale, organische, niet-elastische ondergronden. Goed waterafwijzend, waterdampdoorlatend, alkalibestendig, extra
filmconservering mogelijk.

StoColor Silco Elast

Scheuroverbruggende, elastische gevelverf voor op
buitengevelisolatie systemen. Zeer goed dekkend,
zeer goed waterafwijzend en waterdampdoorlatend.

StoColor S (fijn/grof)

Waterdampdoorlatende, goed vullende en tegelijkertijd spanningsarme kwartsverf, extra filmconservering
mogelijk.

StoColor Lastic

Speciale, UV-vernettende, hoogelastische dispersie
gevelverf, zeer goed bestand tegen vervuiling voor
een dergelijke hoogelastische gevelverf, zeer goed
dekkend en waterafwijzend, waterdampdoorlatend,
koude elastisch.

StoColor Poro Fill

Siliconenhars versterkte laag voor vullen van poriën,
goed dekkend en waterafwijzend, zeer goed waterdampdoorlatend, voldoet aan voorschriften gasbetonproducenten.

Eiglanzende, carbonatatieremmende verf voor het
beschermen van (gewapend) beton. Maakbaar in vele
kleuren.

Matte, carbonatatieremmende verf voor het
beschermen van gewapend beton. Maakbaar in
vele kleuren.

StoCryl V400

Lazurende carbonatatieremmende verf voor het
beschermen van gewapend beton.

StoCryl RB

Eiglanzende, scheuroverbruggende carbonatatieremmende verf voor het beschermen van gewapend
beton. Zeer goed dekkend en maakbaar in vele
kleuren.

StoColor en iQ –
alle specificaties in één tabel
Gevelverven in één oogopslag
Technologie

Product

Dekvermogen

Sd-waarde

Waterafwijzende
werking

Bescherming
tegen vervuiling

iQ
StoColor Dryonic G

Dryonic technologie

StoColor X-black

NIR technologie

StoColor Lotusan G

Lotus-Effect® technologie

StoColor Photoxan NOX

VLC technologie

*)
2)

Best standard - Briljant
StoColor Royal

reinacrylaat

StoColor Maxicryl (QS)

reinacrylaat/Quickset

StoColor Metallic

reinacrylaat

Best standard - Vertrouwd
StoColor Silco (QS)

functionele stof/siliconenhars/QuickSet

StoColor Silco G (QS)

functionele stof/siliconenhars/QuickSet

StoColor Top

reinacrylaat

Basics
StoColor Sil

silicaat

StoColor Sil Fill

silicaat

StoColor Sil Lasura

silicaat

StoColor Fibrasil

reinacrylaat

StoColor Silco Fill

siliconenhars

StoColor Jumbosil (QS)

acrylaat/QuickSet

StoColor Crylan

reinacrylaat

StoColor Silco Elast

siliconenhars

StoColor S fein/grob

acrylaat

StoColor Lastic

reinacrylaat

StoColor Poro Fill

acrylaat

uitstekend
zeer goed
goed

Kleurbaar volgens StoColor System
Beperkt kleurbaar volgens StoColor System
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Volgens collectie
Breekt schadelijke stoffen af
*)
Maximale werking
1)

2)

Vrij van
filmconservering

Bestand tegen
algen/schimmel

Toevoeging van
filmconservering
mogelijk

Gevuld

Scheuroverbruggend/vullend

Kleurmogelijkheden

Glansgraad

zijdemat
mat
mat

mat

ja

ja

zijdemat

ja

mat

ja

1)

ja

metallic

mat
mat

ja

mat

ja

mat

ja

mat

ja

mat
mat

ja

mat

ja

mat

ja

mat
mat

ja

mat
mat
mat
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