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GRUNNMURSPLATER



Terra by STENI er en grunnmursplate av 
glassfiberarmert steinkompositt med overflate 
av knust naturstein. Den er svært velegnet til 
kledning av grunnmurer, levegger, garasjer, 
støttemurer m.m. 

Grunnmursplaten leveres i standard grå, hvit og sort 
naturstein, og gir et pent og varig utseende på grunnmuren 
år etter år. Platen har en unik oppbyggning med en kjerne 
av stein. Dette gjør Terra by STENI til markedets mest solide 
og rengjøringsvennlige grunnmursplate. Glassfiberarmert 
steinkompositt innehar en ytelsesevne som gir lang levetid 
og best totaløkonomi.

Terra by STENI monteres som luftet kledning som gir klare 
fordeler: 

◊ Grunnmuren holder seg tørr
◊ Frostsprengning i grunnmuren reduseres
◊ Grunnmurens isolasjonsevne bedres
◊ Soppdannelse reduseres

TERRA BY STENI 
GRUNNMURSPLATE

Plateformat: 595 x 1195, 595 x 2395, 1195 x 2395 mm

Tykkelse: ca 5 mm

Vekt per m2: ca 9,5 kg

Farger: 

NB! Det kan forekomme fargedifferanse på plater med ulik 

produksjonsdato/batch. Vi anbefaler derfor ikke at ordre splittes opp. 

Skulle du måtte etterbestille, sørg for at du avslutter en vegg.

BRUKSOMRÅDER

Grunnmur, garasje, uthus, levegger mm.

SN 201
GRÅ

SN 100
HVIT

SN 305 
SORT

PRODUKTEGENSKAPER

ETTERFØR

100% 
DIFFUSJONSTETT
Kan stå nedsenket i vann.

FROSTSIKKER
Platen tåler ekstreme 
utetemperaturer.

LANG LEVETID
25 års garanti.

ROBUST OG 
SLAGFAST
Egner seg godt til utsatte steder.

ENKELT RENHOLD 
Kan høytrykkspyles. Les mer i 
rengjøringsdokumentet på 
steni.no

ENKEL MONTERING 
Monteres liggende på  
eksisterende grunnmur.

LUFTET FASADE 
Grunnmuren holder seg tørr!

LETT 
Veier kun 9,5 kg pr m2

FORDELER



40cm

Skru fast 
lektene rett på 
grunnmuren, med 
40 cm mellomrom 
målt fra senter til 
senter av lekten.

Stift fast EPDM 
fugebånd 
på lektene. 
Fugebåndet skal 
dekke hele lekten.

Kapp og 
forhåndsbor platen 
fra baksiden.

Skrue avstand min.  
15 mm fra 
platekant, maks. 
300 mm mellom 
skruer på lektene.

Skru fast platen 
med Terra by STENI 
skrue til lektene 
med EPDM.

Platene monteres 
med 4-6 mm 
mellomrom.

For å oppnå god 
lufting, sikre at 
det er tilstrekkelig 
åpning i bunn og 
topp med 8-10 
mm luftespalte.

Se vår monteringsfilm på steni.no

ANBEFALT PERSONLIG VERNEUTSTYR: Briller, hansker, 
hørselvern, støvmaske, vernesko og hjelm.

ANNET MATERIELL: Trykkimpregnerte lekter (23 x 73 
mm), riktig festemateriell til din grunnmur, mur- eller 
flisbor (Ø5,5 mm), diamantbelagt kappeskive, EPDM 
fugebånd, stifter og Terra by STENI skrue.

Syrefaste, rustfrie skruer 
(A4) og EPDM-fugebånd 
finnes i tre farger (grå, 
hvit, sort).

DU BEHØVERMONTERING
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STENI fasadeløsninger gir unike og varige arkitektoniske uttrykk – med 
høy kvalitet. Et hav av tilgjengelige overflater, fra fargede og glatte i ulike 
glansgrader, til overflater med knust naturstein i flere fargenyanser og 
graderinger. I tillegg tilbyr vi trykte overflater med mulighet for ditt eget 
design. STENI gir deg muligheten til å utforme fasaden akkurat slik du ønsker!
 
Siden etableringen i 1965 har STENI levert mer enn 48 millioner kvadratmeter 
fasadeplater til hele verden. S
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