UUSI
SOKKELISI
1-2-3
KESTÄVYYS
25Y

SOKKELILEVY BY STENI
Sokkelilevy by STENI on lasikuituvahvistetusta
polymeerikomposiitista valmistettua levyä, jonka
pinta on murskattua luonnonkiveä. Se soveltuu
erinomaisesti sokkelien, vajojen, autotallien ja
tukimuurien verhoukseen.
Sokkelilevy on saatavana harmaalla, valkoisella ja mustalla
luonnonkivipinnalla. STENI Sokkelilevyllä saat näyttävän
sokkelin, joka kestää vuodesta toiseen.
STENI-levyssä on ainutlaatuinen rakenne ja sen
ydin on kiveä. Siksi STENI on markkinoiden kestävin
ja huoltoystävällisin levy. Lasikuituvahvistetun
polymeerikomposiitin ominaisuudet takaavat pitkän
kestävyyden ja parhaan taloudellisuuden.

ENNEN

JÄLKEEN

Sokkelilevy by STENI asennetaan tuulettuvaksi rakenteeksi
joka antaa selkeät hyödyt:
◊
◊
◊
◊

Sokkeli pysyy kuivana
Sokkelin pakkasrapautuminen vähenee
Sokkelin eristys paranee
Homeongelmat vähenevät tai loppuvat

EDUT

100%
DIFFUUSIOTIIVIS
Voidaan upottaa veteen.

TUOTEOMINAISUUDET

PAKKASENKESTÄVÄ

Kestää äärimmäisiä ulkolämpötiloja.

Levyn mitat: 595 x 1195, 595 x 2395, 1195 x 2395 mm
Paksuus: n. 5 mm

PITKÄIKÄINEN

Paino/m2: n. 9,5 kg

25 vuoden takuu.

Vakiovärit:

VANKKA JA
ISKUNKESTÄVÄ

Ihanteellinen vaativaan ympäristöön.

HELPPO PUHDISTAA
SN 201
HARMAA

SN 100
VALKOINEN

SN 305
MUSTA

Tarkistathan tuotantopäivämäärän levyn taustalta, jotta kaikki levyt
ovat varmasti samasta tuotantoerästä!
KÄYTTÖKOHTEET
Sokkelit, autotallit, ulkorakennukset, muurit

Kestää painepesun. Lue lisää hoitoohjeista steni.fi

HELPPO ASENTAA

Asennetaan vaaka- tai pystysuoraan.

TUULETTUVA
JULKISIVU

Perusmuuri pysyy kuivana!

KEVYT

Painaa vain 9,5 kg/m2

ASENNUS

TARVITSET

40c

m

Kiinnitä laudat
seinään 40 cm:n
välein.

Niittaa EPDM
-tiivistenauha
lautoihin. Nauhan
tulee kattaa koko
lauta.

Leikkaa ja esiporaa
levyt.
Ruuvien etäisyys:
vähintään 15 mm
levyn reunasta
ja korkeintaan
300 mm ruuvien
välissä.

SUOSITTELEMME SEURAAVIA HENKILÖKOHTAISIA
SUOJAVARUSTEITA: Suojalasit, käsineet, kuulosuojaimet,
hengityssuojain, turvakengät ja kypärä.
MUU TARVITTAVA MATERIAALI: Painekyllästettyä lautaa
(23 x 100 mm), pohjamateriaaliin sopiva kiinnitys,
kovapalaterä (Ø = 5,5 mm) levyjen poraamiseen,
timanttipäällysteinen katkaisulaikka, EPDM –
tiivistenauha, nitoja ja STENI sokkeli -ruuvit.

Ruuvaa levyt
EPDM-nauhalla
päällystettyyn
koolaukseen.
Huomioi, että
ruuveja ei tule
kiristää liian
tiukkaan

Levyt asennetaan
4-6 mm:n välein.
Jotta ilmanvaihto
on varmasti
riittävä, tarkista
että alareunaan
jää rako ja 8-10
mm:n ilmarako
yläreunaan.

Katso asennusvideo steni.fi.

Haponkestävistä
ruuveista (A4) ja
EPDM-saumanauhasta
on saatavana kolme
värivaihtoehtoa
(harmaa, valkoinen,
musta).

STENI on perustamisvuodestaan 1965 lähtien toimittanut 48 miljoonaa
neliömetriä julkisivulevyä kaikkialle maailmaan.

STENI AS pidättää oikeuden tuotteiden koostumuksen ja tuotetietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa painovirheistä. // STENI-FI-0320

steni.fi

STENI-julkisivuratkaisut tuottavat ainutlaatuista ja kestävää arkkitehtonista
ilmaisua – erittäin laadukkaasti. Lähes rajattomaan valikoimaan sisältyy
niin erivärisiä ja eri kiiltoasteisia pintoja kuin erisävyistä ja kivikarkeudeltaan
vaihtelevaa murskattua luonnonkiveä. Lisäksi asiakkaan on mahdollista
suunnitella yksilöllinen, painettu pintansa. STENI mahdollistaa täysin toiveidesi
mukaisen julkisivun!

