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StoArmat Classic Plus
Een grote plus wanneer het op
verwerking en systeemzekerheid
aankomt
De organische, cementvrije wapenings- en onderpleister
StoArmat Classic Plus combineert perfecte verwerking met de
hoogste systeemzekerheid. Het speciaal vullende korrel zorgt er
niet alleen voor dat de wapeningspleister prettig uitsmeert en
gelijkmatig verdeelt, maar geeft StoArmat Classic Plus zeer goed
vullende eigenschappen. Aan het einde van de dag bespaart dit
u tijd, geld én energie.

StoArmat Classic Plus
Wapenings- en onderpleister voorzien van een vullende korrel
Door het gebruik van StoArmat Classic Plus wordt
hogere effectiviteit en zekerheid gerealiseerd. De
laagdikte bepalende korrel van 1,4 mm geeft de
wapeningspleister een hoog vullend vermogen.
Nog nooit was het aanbrengen van een
gelijkmatige minimale laagdikte zó eenvoudig.
StoTherm Classic® + StoArmat Classic plus:
een onverwoestbaar duo
Een track record van bijna 100 miljoen vierkante
meter in alle klimaatzones maakt StoTherm
Classic® tot één van ‘s werelds meest succesvolle
buitengevelisolatie systemen ooit. Mét veruit het
laagste aantal klachten in de markt. De slag- en
stootvastheid is tienmaal hoger dan die van
minerale systemen. Dankzij de hoge
scheurbestendigheid en de cementvrije
systeemcomponenten is StoTherm Classic® een
technisch superieure keuze. Nieuw is de
organische, cementvrije wapenings- en
onderpleister StoArmat Classic Plus. Zo garanderen
perfect op elkaar afgestemde systeemcomponenten
de zekerheid van het systeem StoTherm Classic®.
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De buigtest toont de buitengewone elasticiteit en dus hoge scheurbestendigheid van het onverwoestbare duo StoTherm Classic® met
StoArmat Classic Plus.

• Cementvrije wapenings- en onderpleister, voorzien
van laagdikte bepalende korrel
• Uitstekende verwerkingseigenschappen
• Hoogwaardige vuleigenschappen
• Efficiënte verwerking dankzij StoSilo en machinale
verwerkingsmogelijkheden
• Maximale scheurvastheid
• Maximale slagvastheid
• Mechanisch belastbaar
• Geen voorbehandeling vereist
• In een StoTherm Classic® systeem is een reflectiewaarde van < 15 haalbaar
• Ook verkrijgbaar in QS variant (QuickSet)

