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Referentie voorpagina: 
Privé woning, BE-Hoeilaart
Architect: Bureau d'arch. Forma*
Plaatser: VRP Construct, BE-Huldenberg 

Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn slechts 
algemene omschrijvingen en tonen slechts een schematische weergave van de basisfuncties. Het betreft 
géén detailengineering. Concrete toepassing van het product kan in het concrete geval verschillen, 
afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Specificaties dienen dan ook te allen tijde te worden
aangepast voor het projectspecifieke werk. De documentatie dient dan ook niet als presentatie voor het 
werk, noch als verwerkingsvoorschrift. De verwerker/klant is zelfstandig verantwoordelijk voor het 
bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond. Aangrenzende 
werken zijn in de illustraties slechts schematisch weergegeven. De technische productspecificatie en 
productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde als 
uitgangspunt te worden genomen.
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Niet geschilderde gevelafwerking Geschilderde gevelafwerking 

Kies voor gevelverven van Sto 
en geniet van: 

• Minder onderhoud van de gevel 
• Een extra beschermlaag
•  Bescherming van donkere kleuren tegen 

hoge oppervlakte temperaturen door 
reflectie (NIR-pigment)

•  Maximale bescherming van de gevel  
tegen micro-organismen (zoals algen en 
schimmels) 

• Langere levensduur van de gevel 
•  Kleurstabiliteit: mooie gevels die hun  

kleur lang behouden 
•  Ecologie: de Sto gevelverven voldoen aan 

de strengste milieu- en productievereisten 
en hebben geen nadelige invloed op ons 
leefmilieu 

•  Dampdoorlatende buitenmuurverf heeft 
twee voordelen. Ze voorkomt dat vocht naar 
binnen dringt en laat opgenomen vocht in 
de muren toch ontsnappen. Dat is belangrijk 
om vochtproblemen te voorkomen

Vergroot onder de microscoop

Sto-Gevelverven 
Duurzame en esthetische gevels
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Talloze redenen voor 
een geschilderde gevel

Extra bescherming van Belgische gevels is pure noodzaak
België kent veel verschillende gevels, opgebouwd uit 
de meest uiteenlopende materialen. Dagelijks 
worden onze gevels blootgesteld aan allerlei 
omgevingsfactoren zoals veranderende weersom-
standigheden maar ook uitlaatgassen. 
Onderhoud en bescherming van een gevel is dan 
ook cruciaal. Of het nu gaat om woning- of utiliteits-
bouw: een goed gekozen gevelverf zorgt dat gevels 
beter beschermd blijven. In deze brochure zetten we 
onze gevelverven voor u op een rijtje.



Professioneel advies op maat?  

Contacteer ons: 
 Technical service center
Tel. +32 (0)2 568 09 49

tsc.be@sto.com

Els Desmedt
Technical Advisor

Freddy Mugisha
Technical Advisor
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Duurzame en  
esthetische gevels
Bij verf gaat het niet alleen om kleur. 
Verf kan meer.

We zijn het niet zo gewend, maar een 
gekleurde gevel kan een zeer fraai beeld 
opleveren. Zeker vanuit architectonisch 
oogpunt. Daarnaast kunnen gekleurde gevels 
ook helpen om een gebouw te ‘duiden’. 

Bij een brandweerkazerne bijvoorbeeld, horen 
andere kleuren dan bij een huisartsenpraktijk 
of een schoolgebouw. Een geschilderde gevel 
zorgt voor een uniforme uitstraling en creëert 
rust in het gevelbeeld. Naast deze esthetische 
overwegingen zijn er ook argumenten die 
pleiten voor bescherming met gevelverf. 

Daarom moet een gevelverf  voldoen aan 
talrijke eisen. Bescherming, langere levensduur, 
kleurstabiliteit en duurzaamheid behoren tot 
de eisen die we tegenwoordig aan een 
moderne gevelverf stellen.

Kinderopvang L'île aux 
Oiseaux , BE-Mons 
Architect: Bureau d'architects 
A2M, BE-Brussel  
Plaatser: Allfac bvba, 
BE-Sleidinge 

Onze onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling 
blijft op volle toeren draaien, niet enkel 
vanwege algemene kwaliteitsverbetering maar 
ook voor duurzaamheid en esthetiek.
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Sto-Gevelverven 
Ondergrond 

Type ondergrond  

Het kiezen van de juiste gevelverf begint met een 

analyse van de ondergrond. 

In België zien we de traditionele afwerking met 
baksteen in alle mogelijke varianten. Maar inmiddels 
zijn materialen als beton en sierpleister (met of 
zonder buitengevelisolatie) niet weg te denken uit 
het straatbeeld. 

Vanzelfsprekend is het voor de keuze van de verf 
ook relevant of er sprake is van een nieuwe of van 
een bestaande gevel. In een bestaande situatie is  
de conditie van de gevel belangrijk.

Is de gevel al eerder geschilderd? Is er sprake van 
gebreken zoals onthechting of scheurvorming? Wat 
de situatie ook is, Sto heeft verfsystemen die zijn 
afgestemd op haast elke denkbare ondergrond.

Voorbereiding van de ondergrond

Sto-Multicleaner  
Biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor de gevel.

•  Biologisch afbreekbare universele reiniger  kan ingezet  
worden voor de totale reiniging van sierpleisters, 
baksteen, gevelpanelen, enz … 

•  Tast de ondergrond niet aan en kan veilig worden 
gebuikt op bestaand schilderwerk en glas zonder dat 
het etsend werkt

•  Voor de verwijdering van atmosferische vervuiling, 
vetten, nicotineaanslag, organische en anorganische 
vervuiling

Sto-Fungex   
Speciale desinfectieoplossing voor behandeling van gevels  
met groenvorming.

• Dringt tot diep in het organisme
• Niet agressief, veilig desinfectiemiddel
• Eenvoudig en snel verwerkbaar met druksproeier
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Ondergrond 

Baksteen 

Wat is de staat van de gevelsteen en de voegen ?
 

Werden ze reeds geschilderd en zo ja, met wat ?
 

Zijn er uitbloeiingen zichtbaar ?
 

Is er vocht- of vorstschade ?

Beplating 

Wat is de staat (mechanische schade) van de beplating ?
 

Werd ze reeds geschilderd en zo ja, met wat ?

Waar moet u op letten bij welke ondergrond?  

Beton 

Zijn er stukken beton losgekomen?

Ligt het wapeningstaal bloot? 

Wat is de staat van het beton? 

Werd het reeds hersteld of geschilderd? 
 

Is er roestvorming zichtbaar aanwezig?

Oude en / of verweerde bepleisteringen op ETICS 

Wat is de algemene staat (scheurvorming, loszittend  
pleisterwerk) van de sierpleister ?
 

Werd hij reeds hersteld of geschilderd ?
 

Is het een oude kalkpleister ?

Sto-Lastenboekgenerator

Vind in enkele muisklikken het juiste verfsysteem.  

De Sto-lastenboekgenerator is gratis te gebruiken via 

de website: www.sto.be

Het resultaat is maar zo duurzaam als de voorbereiding van de ondergrond. 
Enkele aandachtspunten voor het schilderen in functie van de ondergrond.



Mortels in één oogopslag 
Eigenschappen Verwerking

Productnaam Bindmiddel- 
basis

Classificering 
volgens EN 1504 

Verticaal Horizontaal Boven het 
hoofd 

Partieel Volledig Spuitbaar Laagdikte 
in mm ** 

Snelle mortels StoCrete SM P PCC* R 2   3-40

Fijne mortel StoCrete TF 204 PCC* R 2  1-3
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Betonherstelmortels

Het is van groot belang dat herstelmortels in overeenstemming zijn met 

de eigenschappen van het originele beton. Daarom stelde StoCretec een 

assortiment mortels samen die in elke situatie de gepaste oplossing 

bieden zonder hierbij het economische aspect uit het oog te verliezen.

Snelle reparatiemortel: StoCrete SM P  
Een uitstekend voorbeeld hiervan is de snelle reparatiemortel StoCrete SM P. 
Zowel het herprofileren als het fijn plamuren van de herstelling kan met 
deze mortel in één handeling worden uitgevoerd. Dit brengt een tijds- 
besparing tijdens de uitvoering met zich mee, wat uiteindelijk resulteert in 
een financieel voordeel voor zowel de verwerker als de eigenaar. Door zijn 
grote kleefkracht laat deze mortel zich zeer gemakkelijk verwerken, ook bij 
toepassingen boven het hoofd.                                                    

Nieuwe generatie fijn plamuur: StoCrete TF 204 
Door een lagere druksterkte kan deze plamuur ook op minder vaste 
ondergronden toegepast worden. De StoCrete TF 204 zorgt voor 
een vlakke, niet poreuze afwerking. De mortel is vooral geschikt om 
vlakken uit te plamuren en zo oneffenheden of aanzetten van lokale 
herstellingen weg te werken.

Zeer goed 
Goed  
*PCC = met kunststof aangepast, cementgebonden ** Grotere laagdiktes mogelijk bij lokale herstellingen of in meerdere lagen 
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Primers

Of je een primer nodig hebt, hangt af van de ondergrond. De primer 
dient om de zuigkracht van de ondergrond te reguleren en eventuele 
verpoedering te fixeren zodat de verf niet direct in de gevel trekt. 
Tevens bevordert het de aanhechting van de verf.

Stoplex W 
Watergedragen, siloxaanversterkte  
universele grondering op acrylaatbasis. 

Voordelen: 
•  Oppervlakteverstevigend
•  Goed waterafwijzend
•  Groot indringend vermogen
•    Zuigkrachtregulerend en hechting 

bevorderend

Opmerking:  
Grondering evt. met water verdunnen,  
zodat deze niet glanzend opdroogt.

Ondergrond Stoplex W StoPrim 
Micro

Oplossing 
op maat 
in overleg 
met het 
TSC*

Beton  

Cellenbeton  

Acrylaat & Siliconenhars 
verf / pleister 



Kalkverf / pleister 

Silicaatverf / pleister 

Poreuze baksteen   

Strengperssteen   

Geglazuurde steen 

Cementering 
Krabpleister 

  

Hout / Metaal / PVC 

Vezelcementplaten 

   Zeer goed
  Goed
* TSC: Technical Service Center

Metselwerk
Onbehandeld metselwerk moet altijd voorzien worden van een grondlaag (primer). De primer is nodig 
voor een goede aanhechting van de verf en dient om spanningen in de verflagen te voorkomen.

Sierpleister 
Sierpleisterwerk kan zuiging vertonen, dit betekent dat een primer noodzakelijk is. Na jarenlange blootstelling 
aan UV-licht kan het oppervlak wat verkrijten waardoor een fixatie aangewezen is.

StoPrim Micro  
Oplosmiddelarme diepgrondering  
concentraat op siliconemicro-emulsiebasis. 

Voordelen: 
•   Vooral voor zeer sterk zuigende  

ondergronden
•  Oppervlakteverstevigend
•  Goed waterafwijzend
•  Zeer groot indringend vermogen
•    Zuigkrachtregulerend en hechting  

bevorderend

Opmerking: 
•   Niet geschikt voor gipsgebonden 

ondergronden, concentraat! 
•   Bij gebruik de grondering 1:10  

met water verdunnen.
•   Gevoelige vlakken beschermen  

(glas, marmer, gelakte en te lakken 
vlakken, etc.).
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Intelligente  
gevelverven 

Het is een bekend fenomeen: donkere gevels werken als een 
warmtemagneet, omdat ze direct zonlicht absorberen en 
omzetten in warmte. StoColor X-black verhoogt thermische 
grenzen van gekleurde gebouwen en voorkomt schadelijke 
gevolgen door de opwarming van gevels, zoals scheuren. 
Dankzij NIR (nabij infrarood)-pigmenten houdt StoColor 
X-black de opwarming van de gevel door zonnestraling 
binnen de perken: de geveltemperatuur blijft onder de 70°C.

Deze oppervlakactieve verf vermindert effectief de vorming 
van fijn stof, stickstofoxiden en ozon. Dit is mogelijk dankzij 
de gepatenteerde VLC (Visible Light Catalyst) Technology.  
Deze innovatieve technologie zorgt voor minder fijn stof wat 
een  constante vermindering van schadelijke stoffen 
garandeert. 

StoColor X-Black 

In een oogopslag: 
•  Reflecteert het nabij-infrarood lichtspectrum  

van het zonlicht
•  Bij donkere en intensieve kleuren 
•  Bijzonder geschikt voor donkere kleuren  

op buitengevelisolatiesystemen 
•  Gevelverf als hitteschild ter vermindering  

van zonneopwarming 

StoColor Photosan

In een oogopslag: 
•  Functioneert niet alleen bij direct zonlicht, maar ook 

bij diffuse lichtomstandigheden, die vooral aan de 
noordzijde van een gebouw of bij sterke bewolking 
kunnen optreden

•  Zeer goede verwerkingseigenschappen
•  Met ingekapselde filmconservering 

Afhankelijk van de samenstelling krijgt een gevelverf bijkomende waardevolle 
eigenschappen. Wanneer zo een duidelijk extra gebruiksvoordeel ontstaat, 
spreken we over een intelligente gevelverf. De intelligente gevelverven van de 
nieuwe productgeneratie iQ - Intelligent Technology zijn voorzien van verschillende 
technologieën en bieden gebruiksvoordelen die conventionele gevelverven 
niet bieden.

StoColor X-black  
Kleuren zonder grenzen en optimale bescherming !

 StoColor Photosan  
 Slimme oplossing voor schone lucht !
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De supersnelle droging van StoColor Dryonic®  G is verbluffend. 
Een tijdsvergelijking

Standaard gevelverf StoColor Dryonic®  G

De zelfreinigende werking van de StoLotusan® G 
Een schematische voorstelling

Gebruikelijke                                 
gevelcoatings

Dubbele functie van gevelcoatings 
met Lotus Effect® 

Het oppervlak is slechts                         
gering waterafstotend 
waardoor water en 
vuildeeltjes 
zich sterk hechten.

Functie 1:  
Lotusan is micro- 
gestructureerd. Het 
contactvlak voor water 
en vuildeeltjes met de 
ondergrond is dus sterk 
gereduceerd. 

Functie 2:  
Lotusan is ook zeer sterk 
waterafstotend. Regen-
druppels rollen onmid-
dellijk naar beneden en 
nemen gemakkelijk de 
loszittende vuildeeltjes 
mee. 

StoColor Dryonic® G de Namibische woestijnkever diende 
als voorbeeld voor de gevelverf StoColor Dryonic® G.  
De verf heeft, net zoals het pantser van de kever, een 
hydrofiel-hydrofobe microstructuur. De innovatieve Dryonic 
Technolgy berust op hetzelfde principe: deze perfecte  
drainagetechniek zorgt voor een optimale waterafvoer van 
regen, dauw en nevel. Hierdoor kan de gevel snel drogen  
en wordt de vorming van groenaanslag aanzienlijk vertraagd,   
ideaal voor woningen gelegen in vochtige - of beboste 
gebieden.

StoColor Lotusan® G heeft een natuurlijk zelfreinigings- 
effect voor een langdurig propere gevel. De revolutionaire 
Lotus-Effect® Technology werkt op dezelfde manier als 
het lotusblad. Door de combinatie van een waterafstotend 
oppervlak en een speciale microstructuur kunnen vuildeelt-
jes zich niet goed hechten aan het oppervlak en nemen 
afrollende waterdruppels van een volgende regenbui de 
vuildeeltjes probleemloos mee. De netheid en esthetiek van 
de gevel is gegarandeerd over een langere periode. 

StoColor Dryonic® G  
Een supersnelle droge gevel vertraagt groenaanslag!

StoColor Lotusan® G  
Een zelfreinigende gevel het kan!
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 Acrylaten 

StoColor Maxicryl - Gevelverf voor de grootste kleurkeuze en -stabiliteit.

Toepassing:
buiten • voor kleurintensieve verflagen op minerale en organische ondergronden.

Eigenschappen:
goed dekkend vermogen • zeer goed waterafwijzend • waterdampdoorlatend,
alkalibestendig • zeer goede hechting • acrylaat-bindmiddel • bijzonder 
geschikt voor intensieve kleuren.

StoColor Crylan - Gevelverf op dispersiebasis.

Toepassing:
buiten • voor een zeer goed dekkende afwerking op minerale en organische
ondergronden.

Eigenschappen:
structuurbehoudend • zeer goed dekkend • goed waterafwijzend • water-
dampdoorlatend.

Acrylaathars is een duurzaam slijtvast en zeer sterk kleurstabiel bindmiddel, uitermate 
geschikt voor zwaar belaste gevels.

StoColor Dryonic -  Gevelverf met Dryonic Technology, bionisch principe voor droge gevels,  
met ingekapselde filmconservering.

Toepassing:
buiten • op minerale en organische ondergronden.

Eigenschappen:
bionisch principe voor zeer snelle droging na regen of dauwvorming • hoogste 
witheidgraad, ruime kleurkeuze en hoge kleurstabiliteit • zeer geringe vulstof-
breuk (schrijfeffect).

StoColor X-Black -  Gevelverf met X-black Technology, ter vermindering van opwarming door de zon bij donkere kleuren.

Toepassing:
buiten • voor warmtereflecterende lagen op minerale en 
organische ondergronden • voor donkere en intensieve kleuren.

Eigenschappen:
reflecteert het nabij-infrarood lichtspectrum van het zonlicht • vermindert de 
opwarming, door zonlicht, van geveloppervlakken.
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 Siliconenhars

StoColor Silco G - Echte siliconenhars-gevelverf, met verhoogde ingekapselde filmconservering.

Toepassing:
buiten • op niet elastische minerale en organische ondergronden.

Eigenschappen:
structuurbehoudend • echte siliconenhars-gevelverf zeer goed dekkend  
• goed waterafwijzend • met verhoogde ingekapselde filmconservering  
• geringe neiging tot vervuiling, zeer hoog CO2- en waterdampdoorlatend  
• spanningsarme en gelijkmatige droging.

Siliconenharsverven zijn sterk waterdamp doorlatend en hebben een mat uitzicht.
Verf op basis van siliconenhars kan voor de meest uiteenlopende geveltoepassingen 
gebruikt worden. Ze zijn vaak een geschikte oplossing voor het overschilderen van  
constructies die gevoelig zijn aan damptransport doorheen de wand, denken we aan 
nagevulde spouwmuren, ETICS-systemen of constructies in houtbouw.

StoColor Lotusan G -  De gevelverf met een zelfreinigende werking.

Toepassing:
buiten • niet geschikt voor horizontale en/of licht hellende oppervlakken, 
op niet elastische minerale en organische ondergronden.

Eigenschappen:
structuurbehoudend • zeer hoog CO2- en waterdamp doorlatend  
• Lotus-Effect®-Technology: gereduceerde aanhechting van vervuiling en
een zelfreinigend effect bij regen • vuil parelt met regen af • natuurlijke
bescherming door het Lotus-Effect en ingekapselde filmconservering.

StoColor Photosan -  Slimme oplossing voor schone lucht!

Toepassing:
buiten • op minerale en organische • niet elastische ondergronden, niet
geschikt voor horizontale en/of licht hellende weersbelaste oppervlakken.

Eigenschappen:
vermindert de vorming van fijnstof • grote vermindering van schadelijke stoffen 
zoals bv. stikstofoxiden • ozon en organische schadelijke stoffen • zeer resistent 
tegen vervuiling • hoge UV-stabiliteit • structuurbehoudend • zeer hoog 
CO2- en waterdamp doorlatend • met ingekapselde filmconservering.



14

Sto-Gevelverven 
Producten 

StoColor Sumpfkalk - Echte kalkverf.

Toepassing:
buiten en binnen • dekkende lazuur-afwerking • alleen op minerale ondergronden

Eigenschappen:
zuivere, op hout gebrande, marmer-moeraskalk van Altmannsteen, 2 jaar 
opgeslagen • zeer hoog CO2- en waterdampdoorlatend, zonder ingekapselde 
filmconservering, bevat geen organische stoffen (niet inkleurbaar).

 Mineraal 

StoColor Sil - Gevelverf op silicaatbasis.

Toepassing:
buiten • op minerale en silicaat-ondergronden.

Eigenschappen:
structuurbehoudend • zeer goed dekkend, waterafwijzend • zeer hoog
CO2- en waterdampdoorlatend • zonder ingekapselde filmconservering.

StoColor Solical G - Gevelverf op silicaatkiezeloliebasis met ingekapselde filmconservering.

Toepassing:
buiten • op minerale ondergronden • voor de renovatie van organische 
• niet elastische ondergronden.

Eigenschappen:
structuurbehoudend • zeer goed dekkend • waterafwijzend • zeer hoog 
CO2- en waterdampdoorlatend • maximale kleurstabiliteit bij silicaatverven • 
met ingekapselde filmconservering, oplosmiddel- en weekmakervrij.

Minerale gevelverven zijn dampopen producten met een natuurlijk bindmiddel.



15

Sto-Gevelverven 
Producten 

5 liter 10 liter 15 liter

+28°C +28°C +28°C

Bespaar plaats, tijd en kosten

StoAdditiv QS vereenvoudigt uw werfplanning en 
logistiek omdat het snel en gemakkelijk kan 
worden toegevoegd aan bestaande gevelverven 
wanneer het echt nodig is.

StoAdditiv QS is geschikt voor  
de volgende Sto-gevelverven :
 ∙ StoColor X-black
 ∙ StoColor Silco G
 ∙ StoColor Maxicryl

Doseren van StoAdditiv QS is simpel : 150 ml StoAdditiv QS per 5 liter gevelverf

Nieuw
StoAdditiv QS 
voor gevelverven
QS-Technology maakt in een mum van tijd veel standaard gevelverven
geschikt voor nat en koud weer.

450 ml
voor 15 liter

300 ml
voor 10 liter

150 ml
voor 5 liter
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Functionele afdichting als bescherming tegen 
indringing van schadelijke stoffen.  
Verfsystemen vullen de capillaire poriën van het betonoppervlak 
gedeeltelijk. Ze vormen een dunne film over het oppervlak en 
voorkomen zo de absorptie van water en andere stoffen in het  
beton. Carbonatatieremmende verven verhinderen de indringing 
van CO2 waardoor het carbonatieproces wordt afgeremd.  
Het wapeningsstaal wordt zo beschermd.

Betonverf

StoCryl RB 
Het product StoCryl RB heeft naast zijn carbonatieremmende 
eigenschappen een scheuroverbruggende werking om 
haarscheuren in de onderliggende structuur duurzaam te 
overbruggen, en dit met behoud van een goede waterdamp-
doorlaatbaarheid. De coating beschermt de constructie tegen 
weersinvloeden en verhindert daarbij ook de indringing van 
zouten en andere schadelijke stoffen.
De verf is beschikbaar in vele kleuren.
StoCryl RB werd getest volgens de richtlijnen van BCCA.
Het systeem is BENOR gecertificeerd.
BENOR BB 562-1488-0101-01

StoCryl V 100
Het product StoCryl V 100 is een zijdematte beschermende 
coating voor betonnen structuren met een zeer goede 
aanhechting op betonnen ondergronden. De coating is 
carbonatieremmend en verhinderd de indringing van CO2 en 
andere schadelijke stoffen. 
De coating kan worden ingekleurd is verschillende RAL kleuren 
of volgens het StoColor kleurensysteem.
Door zijn sterke filmvorming kan de coating ook worden ingezet 
op kleinere betonnen schuine vlakken zoals raamdorpels.

Verzegelingen en verfsystemen in één overzicht 

Eigenschappen Verwerking Uiterlijk 

Productnaam Bindmiddel Carbonatie-
remmend

Scheuroverbrug-
gend

Verticaal Horizontaal Hellend Onderzijde Kleurmogelijk-
heden

Aspect 

StoCryl V 100 Acrylaat, 
watergedragen 

       Zijdeglans 

StoCryl RB Acrylaat, 
watergedragen

        Mat

StoColor Maxicryl Acrylaat, 
watergedragen

      Mat 

StoColor Dryonic Acrylaat, 
watergedragen

      Zijdemat 

Zeer goed 
Goed
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Sto-Gevelverven 
Overzicht 

Gevelverven in één oogopslag

Product Type Waterdampdiffusie*
Water-
doorlaat-
baarheid*

CO2-doorlaat-
baarheid*

Glans-
graad

Inkleur-
baar-
heid

Gemiddeld vebruik Leverings 
vorms

Vullende gevelverven

StoColor S fein Basics V2 
(Gemiddeld)

W3 
(laag)

C0
(niet remmend)

G3
(mat)

0,30–0,40 kg/m² 
per laag 25 kg

StoColor S grob Basics V2 
(Gemiddeld)

W3 
(laag)

C0
(niet remmend)

G3
(mat)

0,30–0,40 kg/m² 
per laag 25 kg

StoColor Poro Fill Basics V3 
(laag) 

W3 
(laag)

C0
(niet remmend)

G3
(mat) RAL

0,90 kg/m² 
per laag 25 kg

Acrylaatgebonden gevelverven

StoColor Crylan Basics V2
(Gemiddeld)

W3 
(laag)

C0
(niet remmend)

G3
(mat) RAL

0,18–0,20 l/m² 
per laag 5 l, 10 l, 15 l

StoColor Maxicryl Best standard V2 
(Gemiddeld)

W3 
(laag)

C1
(remmend)

G3
(mat)

0,15–0,18 l/m² 
per laag 5 l, 10 l, 15 l

StoColor Top Best standard V3 
(laag)

W3 
(laag)

C1
(remmend)

G3
(mat)

0,17–0,19 l/m² 
per laag 5 l, 15 l

StoColor X-black IQ V2 
(Gemiddeld)

W3 
(laag)

C1
(remmend)

G3
(mat)

0,15–0,18 l/m² 
per laag 5 l, 15 l

StoColor Dryonic® G IQ V2 
(Gemiddeld)

W3 
(laag)

C1
(remmend)

G3
(mat)

0,12–0,15 l/m² 
per laag 5 l, 15 l

StoCryl V100 Best standard V2 
(Gemiddeld)

W3 
(laag)

C1
(remmend)

G2
(zijdmat)

0,15–0,20 l/m² 
per laag 15 l

StoCryl Metallic Best standard V2 
(Gemiddeld)

W3 
(laag)

C1
(remmend) Metallic 0,15–0,20 l/m² 

per laag 5 l, 10 l

Scheuroverbruggende gevelverven (acrylaat)

StoCryl RB Benor V2 
(Gemiddeld) 

W3  
(laag)

C1
(remmend)

G3
(mat)

0,20–0,30 l/m² 
per laag 15 l

Siliconenharsgebonden gevelverven

StoColor Silco G Best standard V1
(hoog)

W3 
(laag)

C0
(niet remmend)

G3
(mat) RAL

0,18–0,20 l/m² 
per laag 15 l

StoColor Lotusan® G IQ V1
(hoog)

W3 
(laag)

C0
(niet remmend)

G3
(mat) RAL

0,18–0,20 l/m² 
per laag 5 l, 10 l, 15 l

StoColor Photosan IQ V1
(hoog)

W3 
(laag)

C0
(niet remmend)

G3
(mat) RAL

0,15–0,18 l/m² 
per laag 15 l

Minerale gevelverven

StoColor Sil Silicaat V1
(hoog)

W3 
(laag)

C0
(niet remmend)

G3
(mat) RAL

0,15–0,18 l/m² 
per laag 10 l, 15 l

StoColor Solical Silicaat
Kiezelolie

V1
(hoog)

W3 
(laag)

C0
(niet remmend)

G3
(mat) RAL

0,15–0,18 l/m² 
per laag 10 l, 15 l

Ondergronden
Moet er gedesinfecteerd en gereinigd worden? Is de ondergrond voldoende voorbereid en stabiel? Moet er een dampopen verf 

gebruikt worden?

Ondergrond Primer / grondering Afwerking (altijd in 2 lagen)

Baksteen en sierpleister* Stoplex W
StoColor Dryonic® G, StoColor Lotusan® G, 
StoColor Silco (G/QS), StoColor X-black, 
StoColor Maxicryl, StoColor Crylan

Hout* (dakoversteken) StoAllgrund AF, Sto-Aquagrund, 
StoPrim Protect (blauwzuur/loog) StoColor Dryonic® G, StoColor Top

Cellenbeton* (prefab-elementen) Stoplex W StoColor Poro Fill

Vezelcementplaten* Afwerking 10% verdund StoColor Dryonic® G, StoColor Silco (G/QS), 
StoColor Top

Kalkzandsteen* StoPrim Silikat StoColor Sil

Beton* Stoplex W StoColor Dryonic® G, StoCryl V100 (QS),  
StoCryl RB 

Verzinkte metalen ondergronden*
(regenwaterafvoer) Afwerking 10% verdund StoColor Dryonic® G, StoColor Top

Scheuroverbrugging* (niet op ETICS) StoPlex W, StoPrim Micro, StoCryl GQ StoCryl RB 

* volgens EN 1062-1. ** Enkel in 15 l verkrijgbaar.   Volgens StoColor System.  
RAL

 Beperkt inkleurbaar volgens StoColor System.
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Contacteer ons:
Tel. : +32 (0)2 568 09 43 

E-mail orders:
orders.be@sto.com

Adres: 
StoShop Asse - Z.5 Mollem 43 - 1730 Asse  
Tel. +32 (0)2 568 09 43
Openingsuren: van maandag tot vrijdag  06u00 - 18u00.

StoShop Liège - 1ère Avenue 2 - 4040 Herstal
Tel. +32 (0)4 234 40 55
Openingsuren: van maandag tot vrijdag  07u00 - 17u00.

Heeft u vragen over een product of 
wenst u een bestelling te plaatsen?

Art. 08254-009 Sto-Verfrolhouder 

Art. 17811-005 Sto-Gevelroller standaard (18cm) 

Art. 17100-061 Sto-Schilderskwast plat 

Art. 17104-047 Sto-Schilderskwast rond  

In onze StoShops vind je een breed assortiment aan 
verftoebehoren en handige tools voor uw dagelijks 
werk.

Tools 

Art. 08281-012 Roll & Go XL - Verfemmer met inlegbakje 

Art. 08253-009 Sto-Verfrooster PVC 

Art. 08369-018 Telescoopstok Alu 
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Kleurkeuze en 
kleurenwaaiers

Kies uit meer dan 1.000 kleurnuances, een haast onbeperkte keuze 
voor een aantrekkelijk en individueel kleurgebruik.

Hulpmiddelen voor het kiezen 
van de juiste kleur.

Wist je dat: 

we in 2019, 1.264.048 l. 

verf hebben ingekleurd 

= 51.769 emmers 

en 6.368 bestellingen.

Architectural Colors (AC)
Een selectie van 300 kleuren voor de 
hedendaagse, architectonische en 
materiaalgerelateerde kleurvormgeving
van gebouwen.  

StoColor System
Het basisinstrument voor de keuze en 
combinatie van kleuren. Tabbladen delen 
het kleurensysteem in zes waarnemings-
categorieën in. De belangrijkste informatie 
staat vermeld bij de afzonderlijke
kleuren.

RAL-Kleurenwaaier 
Gestandaardiseerde kleurcodering voor 
maximale afstemming van verschillende 
materialen.
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Bewusst bauen.

StoShop Liège

1ère Avenue 2

4040 Herstal 

Tel. +32 (0)4 234 40 55

orders.lg@sto.com

Openingsuren: 

van maandag tot vrijdag

07u00 - 17u00

StoShop Asse

Z.5 Mollem 43

1730 Asse 

Tel. +32 (0)2 568 09 43 

Openingsuren: 

van maandag tot vrijdag

06u00 - 18u00


