
StoColor Lotusan®

StoColor Lotusan G®

Lotus-Effect® Teknolojisi 
ile Akıllı Renkler

StoColor Lotusan® ve StoColor Lotusan G® dış cephe boyaları, 
mükemmel yapı fiziği özelliklerinin yanı sıra, benzersiz ve patentli 
Lotus-Effect® Teknolojisine sahiptir.
Bu teknoloji, kendi kendine temizleme özelliğini desteklemekte ve 
nem oranını dengeleyerek, dış cepheyi kötü hava koşullarına karşı 
etkin bir şekilde korumaktadır. Sonuç: Kir, yağmur ile birlikte akıp 
gider. Cephe, uzun süre boyunca temiz kalır ve ilk günkü gibi 
güzel görünür. Yosun ve mantar oluşumu, etkili bir şekilde 
durdurulur. 

|  Dış  Cephe |  Dış Cephe Boyaları  |  Lotus-Effect® Teknoloji l i  Dış Cephe Boyaları  |

Şirket Binası Lumenart Pula, Pula/Hırvatistan

Bilinçli Yaplar.
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StoColor Lotusan® ve StoColor Lotusan G®

Temiz ve kuru dış cepheler için

Ürünlere ilişkin teknik veri sayfalarında ve onay evraklarında sunulan kesin teknik 
veriler ve bilgiler mutlak şekilde dikkate alınmalıdır. Ü
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Doğadan ilham alan üstün teknoloji 
StoColor Lotusan® ve StoColor Lotusan G® cephe 
boyaları ile kir tortuları önemli ölçüde azaltılır.  
Üstelik bu etki, StoColor Lotusan®'da koruyucu 
biyosit film katkısı olmadan sağlanır!
Lotus-Effect® Teknolojisinde, bir lotus yaprağında 
olduğu gibi, su itici (hidrofobik) yüzey ile özel bir 
mikro yapı kombinasyonu birlikte çalışmaktadır. 
Avantaj: 
Kir partiküllerinin büyük bir bölümü dış cephe  
yüzeyine tutunamamaktadır – veya bir sonraki 
yağmurla birlikte akıp gitmektedir.
Yosun ve mantar oluşma riski önemli ölçüde  
azaltılmıştır.
Sonuç:
Optimum koruma - Cepheler temiz kalır ve ilk 
günkü gibi güzel görünür.

Özellikle kötü hava koşullarına maruz kalan 
cephe yüzeyleri için önerimiz:
StoColor Lotusan G® – Yosun ve mantar oluşumuna 
karşı arttırılmış koruma etkisine sahiptir.

Bir bakışta StoColor Lotusan® 
ve Lotusan G®

• StoColor Lotusan®: Lotus-Effect® teknolojili ve
yosunlara ve mantarlara karşı doğal korumalı,
biyosit içermez

• StoColor Lotusan G®: Lotus-Effect® teknolojili
ve mantarlara ve yosunlara karşı kapsüllü 
tabaka şeklinde koruma

• Bimodal yüzeyler
• Kendi kendine temizleme efekti
• Nem dengeleyici
• Mükemmel örtücülük
• Yüksek derecede su itici

Lotus-Effect® Teknolojisi – Doğanın 
yöntemleriyle yenilikçi dış cephe koruması

Klasik dış cephe kaplaması
Yüzeyin	daha	az	hidrofobik	olması	sebebiyle,		
daha	fazla	su	nüfuz	edebilir	ve	kir	partikülleri	
yüzeye	daha	fazla	yapışabilir.

Lotus-Effect® Teknolojisi
Dış cephe sıvası veya dış cephe boyası
Lotus-Effect®	Teknolojili	dış	cephe	kaplamaları,		
mikro	yapılı	bir	yüzeye	sahiptir.	Bundan	dolayı	kir	
partikülleri	ve	su	için	temas	yüzeyi	oldukça		
düşüktür.

Yüzey	 ayrıca	 süper	 hidrofobiktir.	 Yağmur	
damlaları		akıp	gider	ve	gevşek	kir	partiküllerini	
kolayca	birlikte	götürür.

Zamana karşı koyabilen, mükemmel ve çekici dış cepheler. 

Doğadan gelen bir fenomen: Kir, yağmur ile akıp gider.

Şirket Binası Handlechner, Avusturya-Eugendorf

Sto Yapı Sistemleri 

San. ve Tic. A.Ş.

Göztepe Mah. Göztepe Mah. 

Atatürk Cad. Yakut Sok. No: 8, 

A.Hisarı 34815 Beykoz, İstanbul

Tel.:	+90	216-330	51	00

Faks:	+90	216-330	91	00

info.tr@sto.com

www.sto.com.tr
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