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StoBrick
Hvor funktion møder æstetik
Energioptimér din gamle murstensfacade og bevar samtidigt den
traditionelle fremtoning, eller forny facadens design. StoBrick kan
anvendes både til renovering og nybyggeri.
StoBrick isoleringssystem i forbindelse med StoBrick betyder optimal isolering, høj slidstyrke og et design som en traditionel
murstensfacade med mulighed for variationer.
StoBrick er en massiv mursten, bare meget tynd, brændt på ler og
med samme naturlige materialitet som en traditionel mursten. Under brændingen bliver teglskallen meget hård og modstandsdygtig
over for frost og vejrlig, mens den får en glat eller blødstrøgen
overflade, som fremhæver materialets naturlige udseende.
StoBrick skal ikke mures, men klæbes direkte på underlaget. Dette
giver helt nye muligheder for design af facaden uafhængigt af
strukturelle krav. Både til renovering og nye bygninger.

Facadebeklædning med murstensudseende
Renovering, isolering og design med mange muligheder

Oversigt StoBrick
Anvendelse:
• Facadebeklædning ved energioptimering af murstensfacader
• Eksisterende og nye bygninger
• Underlag: beton, puds, murværk, kalksandsten, tegl og letbeton
• Også til lavenergi- og passivhuse
Ok-huset Lotte, Frederiksberg

Rødovre Boligselskab, Rødovre
1 Klæbemørtel
Sto Byggeklæber
2 Isolering
Sto Facadeplade
3 Grundpuds
StoLevell Evo
4 Armering
Sto Glasfibervæv G
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armeringen
6 Klæber
StoColl KM
7 Facadetegl
StoBrick
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Egenskaber:
• Tåler stor mekanisk belastning
• Høj vejrbestandighed
• Frostbestandig ifølge EN 202
• Moderne og miljøvenligt byggemateriale
Design:
• Udseende som massive mursten
• Hjørnesten fås til nøjagtig udformning
• Alternativ beklædning: klinker og natursten
• StoDesign bistår med forslag til facadedesign
• Flere farver, formater og strukturer
Påføring:
• Klæbes direkte på grundpudsen og fuges
• Fugebredde: 6-15 mm
Godkendelser:
• Aktuelle europæiske og/eller nationale godkendelser gælder

8 Fugemørtel
StoColl FM-K/S

Sto Danmark A/S

Tlf. +45 70 27 01 43

Avedøreholmen 48

kundekontakt@sto.com

DK-2650 Hvidovre

www.stodanmark.dk
Vær opmærksom på de tekniske anvisninger og oplysninger om produkterne i de tekniske datablade.
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StoBrick klæbes direkte på grundpudsen og fuges

