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Villa, Kroatië

StoColor Lotusan G®
De slimme gevelverf met
Lotus-Effect®
StoColor Lotusan G is een gevelverf die voorzien is van de unieke,
gepatenteerde Lotus-Effect®-technologie. Deze gevelverf heeft
uitstekende bouwfysische eigenschappen en geeft gevels een
zelfreinigend effect. StoColor Lotusan G zorgt voor een actieve,
vochtregulerende bescherming tegen weersinvloeden. Het
resultaat: loszittend vuil parelt met regen van de gevel. De gevel
blijft langer schoon. Aangroei van alg en mos wordt voortdurend
gehinderd. StoColor Lotusan G behoort dan ook tot de nieuwe
generatie intelligente iQolor gevelverven van Sto: de gevelverf van
de toekomst. Deze gevelverven beschikken over een exclusieve en
door Sto gepatenteerde receptuur, waardoor deze unieke en
optimale gebruikseigenschappen bezitten.

StoColor Lotusan G®
Voor drogere en schonere gevels
High-tech uit de natuur
StoColor Lotusan G® gevelverf vermindert de
aanhechting van vuil. De werking is vergelijkbaar
met die van het lotusblad. Lotus-Effect®technologie is een geavanceerde combinatie van
een water afwijzend (hydrofoob) oppervlak en een
speciale micro-structuur.
Voordeel:
Vuildeeltjes hechten zich nauwelijks aan het
geveloppervlak: een eerstvolgende regenbui spoelt
vuildeeltjes eenvoudig van de gevel. Het risico
van alg- en mosaangroei is daardoor aanzienlijk
minder.
Resultaat:
Optimale bescherming: gevels blijven langer schoon
en mooi!

Woningen, Tiel

Lotus-Effect®-technologie – innovatieve
gevelbescherming geïnspireerd op de natuur
Gebruikelijke gevelafwerking
Het oppervlak is minder hydrofoob en heeft
daardoor een sterkere vernetting met water.
Vuildeeltjes kunnen makkelijker hechten.
Geleerd van de natuur: loszittend vuil parelt met de
regen van de gevel.

• Gevelverf iQolor-INTELLIGENT COLOR
• StoColor Lotusan G®: Gevelverf met LotusEffect®-technologie en ingekapselde
filmconservering tegen algen en mossen.
• Bimodaal oppervlak
• Zelfreinigend oppervlak
• Vochtregulerend
• Uitstekende dekking
• Extreem water afwijzend
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Het oppervlak is extra hydrofoob. Regendruppels
nemen het loszittende vuil mee.

Lees meer over iQolor – INTELLIGENT COLOR op www.sto.nl.
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StoColor Lotusan G® in één
oogopslag

Lotus-Effect®-technologie
pleister of gevelverf
Gevelafwerkingen met microstructuur en
Lotus-Effect®-technologie. Het contactvlak
voor vuildeeltjes en water is sterk gereduceerd.

