
StoNordic putssystem

StoNordic är ett armerat putssystem för fasta mineraliska 
underlag och för isolerade fasadsystem för såväl 
nyproduktion som renovering. Systemet bygger på beprövad 
teknik med speciellt anpassade grundputser som klarar 
dagens krav på vidhäftning och långa underhållsintervaller. 
Med StoNordic putssystem erhålls homogena väggar 
utan fogar med enkla detaljlösningar. Används systemet 
tillsammans med våra ytbehandlingar som är både 
vattenavvisande och som släpper igenom vattenånga, hindras 
vatten och fukt från att komma in i stommen. Torra väggar är 
varma väggar.

  |  Fasad |  Putssystem |
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De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i tekniska faktablad och godkännanden måste följas.

StoNordic putssystem
Det armerade putssystemet

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

 

Telefon  +46 13 37 71 00 

kundkontakt@sto.com
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1. Förbehandling: StoPrim Plex, StoPrim Micro eller StoCryl GQ
2. Grundputs: StoArmat Classic plus, Sto Systemputs, StoLevell Evo, 
    StoLevell FT eller StoLevell Cote (ev. lågalkalisk)
3. Armering: Sto Glasfiberväv M
4. Primer på mineralisk grundputs innan ytputs: StoPrep Miral eller 
    Sto Primer
5. Slutbeläggning: Ytputs alt. fasadfärg (silikat, akryl eller silikonharts- 
    baserad)
6. Putsavslutningsprofil

Översikt StoNordic putssystem

 
Användning
• Befintliga och nya byggnader 

Underlag
• Murverk som t.ex. tegel, kalksandsten, lättbetong, leca
• Fasta mineraliska underlag
• Putsade isolerade fasadsystem

Egenskaper
• Väderbeständigt
• Motståndskraftig mot påväxt av alger
• Hög spricksäkerhet
• Självrengörande med StoLotusan® ytputs och/eller 

StoColor Lotusan® färg 

Design
• Mineralisk och organisk ytputs i olika strukturer och 

kornstorlekar
• Mineralisk och organisk färg
• Kulörer enligt StoColor System
• Ljusreflektansfaktor: 

- Massiva underlag: Ingen begränsning 
- Underlag av isolering ≥ 20%

• StoDeco Profil, StoDeco Kvaderputs
• Sto Natursten, StoBrick (dekorationstegel),  

keramikplattor
• Sto Tunntegel
• Sto Superlit, naturstenputs 

Applicering
• Många detaljlösningar
• Manuell eller maskinell applicering med 

StoSilo Maskinteknik

StoNordic putssystem
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