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Inteligentne farby elewacyjne
dopasowane do indywidualnych wymagań
Zaawansowane technologie spowodowały, że farba to obecnie coś więcej
niż tylko kolor. To także wiele cennych właściwości i funkcjonalności. Nowa
generacja farb elewacyjnych Sto IQ -Inteligent Technology wyróżnia się
maksymalnym zakresem ochrony powierzchni, wytrzymałością, stabilnością koloru i trwałością. Nadają również dodatkowe właściwości pokrywanym powierzchniom, co jest niewątpliwą wartością dodaną tych produktów. Kolor nie jest już najważniejszym kryterium wyboru farby. Inteligentne
farby elewacyjne są przede wszystkim długoterminową inwestycją a dzięki
ulepszonym właściwościom znacznie przewyższają tradycyjne produkty.
temperatury elewacji pod wpływem promieniowania słonecznego nie przekracza
bezpiecznego poziomu 70°C. Jest to możliwe za sprawą innowacyjnych pigmentów,
które odbijają znaczną ilość promieni
słonecznych. Zastosowanie farby StoColor
X-black znosi więc ograniczenia w wyborze koloru elewacji i nawet intensywne,
ciemne kolory mogą być bezpiecznie stosowane.
StoColor Photosan. Oczyszczanie powietrza. Stale rosnący ruch samochodów
czy nieustanny rozwój przemysłu mają
negatywny wpływ nie tylko na stopień
zanieczyszczenia powietrza czy nasze
zdrowie, ale też na kondycję samych
budynków. Odpowiedzią na tę sytuację
jest aktywna farba StoColor Photosan,
która poddana działaniu promieni UV oraz
światła widzialnego uruchamia proces
fotokatalizy. Oznacza to, że osadzające
StoColor Dryonic. Elewacja zawsze sucha.

ści fizyczne dzięki zastosowaniu unikalnej
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Farba elewacyjna StoColor Dryonic®

i opatentowanej technologii Lotus-Effect®.
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zmy samooczyszczania się liści lotosu (tzw.

kiwane są z powierzchni budynku przez
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StoColor X-black. Ochrona ciemnych eleStoColor Lotusan. Długotrwały efekt

wacji. Ciemny kolor powoduje dodatkowe
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