PRODUKTBESKRIVELSE
STENI Vision

OPPRINNELSE
STENI Vision produseres av STENI AS i Larvik, Norge. STENI AS har utviklet og produsert unike fasadeplater
siden 1965.
OVERFLATER
STENI Vision har en glatt overflate (forside) av printet elektronherdet akryl med opptil 10 år fargegaranti. Velg
mellom flere standardprint eller et eget motiv. VI bruker 6 farger CMYKLmLc i våre print. Fargene kan
oppleves forskjellig avhengig av lysforhold. Prøver bør derfor vurderes ute i dagslys for å få et korrekt inntrykk.
Standard glansgrad er matt (M), halv matt (HM) eller høy glans (HG). STENI Vision er en gjennomfarget hvit
plate. Platens sidekanter er ubehandlet og kan på forespørsel leveres behandlet. Platens bakside er
ubehandlet.
SAMMENSETNING
STENI Vision er en glassfiberarmert herdet steinkompositt plate med en kjerne av knust naturstein.
FORMAT
STENI Vision leveres i 6 mm tykkelse. Produksjonsbredde er 1195 mm. Standard breddeformat er 1195 mm.
Platens lengde produseres løpende. Standard lengdeformat er 2995 mm. Andre formater på forespørsel.
UNIKE EGENSKAPER
STENI Vision er et svært resistent materiale som opprettholder sine
tekniske egenskaper under ekstreme klimatiske forhold.
Platen har god holdbarhet ovenfor en rekke kjemikalier. Unike
egenskaper særtegnes med:








Unike og kreative uttrykk
Høy slitestyrke med opptil 60 år funksjonsgaranti
Elastisk og kan bøyes
Robust med høy slagfasthet
Diffusjonstett og stabil i fuktig og kaldt klima
Lett vaskbar overflate som tåler bruk av høytrykkspyler opp til
100 bar
Brannklasse; B-s1, d0

MILJØ
STENI Vision har EPD miljødeklarering registrert hos EDP-Norge, IBU og ECO Platform.
Produktet er klassifisert hos ECOproduct og Byggvarubedömningen.
STENI AS har norsk produksjon basert på grønn energi fra vannkraftverk.
LCC (Life Cost Calculation) er blant markedets aller beste.

steni.com

STENI_20401_NO_0121 // STENI AS forbeholder retten til å endre produktresept og spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. STENI AS tar forbehold om trykkfeil.

FORMÅL
STENI Vision er en robust plate tiltenkt fasadens ytre luftede kledning Fasadeplaten egner seg for alle typer
byggverk også til innvendig bruk. STENI Vision er særdeles godt egnet i områder med høy fuktbelastning.

