
StoColor Dryonic
De intelligente gevelverf voor 
droge gevels in recordtijd.
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StoColor Dryonic
Een bionische oplossing voor droge gevels

Sto laat zich al jaren inspireren door de natuur en hanteert het principe 
van de biomimicry. Dit houdt in dat we leren van de natuur. Op basis 
van dit principe 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. Door deze microstructuur wordt het door regen, dauw of 
nevel gevormde water op de gevel snel afgevoerd. Dat betekent een 
droge gevel in recordtijd!

Een kever als voorbeeld
Om in de hitte van de West-
Afrikaanse Namibwoestijn niet uit te 
drogen, beklimt de Namibische 
woestijnkever iedere ochtend de top 
van een zandduin. Daar weet hij de 
nevel op te vangen die vanaf de 
Atlantische Oceaan over de 
duintoppen van de woestijn trekt 
door zijn rugschild schuin omhoog  
te steken.  
 
De ochtendnevel slaat neer op het 
rugschild van de kleine kever. Daar 
condenseren de minuscule 
waterdruppels om vervolgens via zijn 
rug richting zijn mond te rollen. 
Bijzonder is de slimme structuur van 
het rugschild. De hydrofiele toppen 
trekken water aan en door hydrofobe 
dalen wordt het afgevoerd. Zonder 
deze gerichte afvoer van water zou 
het twee centimeter grote kevertje 
niet lang kunnen overleven in de 
droogte van de woestijn, waar het 
slechts éénmaal per jaar regent. 

StoColor Dryonic G: onze  
nieuwste gevelverf met Dryonic 
technologie. Geïnspireerd door de 
microstructuur van het schild van 
de Namibische woestijnkever.

De technische specificaties en informatie van de producten dienen volgens technisch informatieblad en goedkeuring te worden nageleefd.

Ingezoomd op de microstructuur van het 

rugschild van de Namibische woestijnkever.

Ingezoomd op de microstructuur van het 

rugschild van de Namibische woestijnkever.
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De technische specificaties en informatie van de producten dienen volgens technisch informatieblad en goedkeuring te worden nageleefd.

Natuurlijk beschermd tegen alg en schimmel 
Of het nu om dauw, regen of nevel gaat: StoColor 
Dryonic G zorgt voor een snelle droging van de 
gevel, waarmee alg- en schimmelaangroei langer 
weg blijft. Dankzij de microstructuur van deze 
gevelverf hecht vocht niet aan het gevelvlak en 
wordt het niet geabsorbeerd door het gevelsysteem. 
Hydrofiele toppen trekken het water aan, dat 
vervolgens razendsnel door hydrofobe dalen wordt 
afgevoerd. Dit bionische effect, dat zelfs werkzaam 
is bij zeer intensieve kleuren, houdt gevels droog en 
schoon. 

Bewezen effectief 
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. Ook is StoColor  
Dryonic G genomineerd als één van de drie 
kanshebbers voor de GreenTec Awards 2017, 
waarvan de uitslag nog plaats moet vinden.
 
Deze intelligente gevelverf is niet alleen geschikt op 
buitengevelisolatie systemen, maar is ook uitermate 
toepasbaar op nagenoeg alle in de bouw voor-
komende ondergronden zoals metaal, damwanden, 
baksteen, kunststof en beton. StoColor Dryonic G 
is zeer robuust. Daar waar andere sterk 
gepigmenteerde verven risico lopen op vulstofbreuk 
waarbij het zogenaamde “schrijfeffect” optreedt, is 
StoColor Dryonic G hier niet gevoelig voor. 

De werking van StoColor Dryonic G is o.a. door het Fraunhofer Instituut 
bewezen: absoluut sneller droog dan een conventionele gevelverf.

Conventionele gevelverf StoColor Dryonic G
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Sto Isoned bv

Postbus 6400

NL-4000 HK  Tiel

Telefoon +31 344 62 06 66

Telefax  +31 344 61 54 87

info.nl@sto.com

www.sto.nl


