PRODUKTBESKRIVNING
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
STENI Vision är en robust fasadskiva främst avsedd för ytterfasad. Monteras som ventilerad beklädnad.
Fasadskivan är lämplig för alla typer av konstruktioner. Steni Vision är särskilt lämplig i områden med hög
fuktbelastning.
TILLVERKARE
STENI Vision tillverkas av STENI AS i Larvik, Norge. STENI AS har utvecklat och tillverkat unika fasadskivor
sedan 1965.
YTSKIKT
STENI Vision har en slät yta av elektronhärdad akryl med tryck och levereras med upp till 10 års färggaranti.
Välj mellan flera olika standardmotiv eller använd ett eget motiv. Vi använder 6 färger CMYKLmLc i vårt
tryck. Färgerna kan upplevas på olika sätt beroende på ljusförhållandena. Därför bör prover utvärderas i
dagsljus för att få ett korrekt intryck.Skivan finns i glansvarianterna matt (M), halvmatt (HM) och högglans
(HG). STENI Vision är en genomfärgad vit skiva. Sidokanterna är obehandlade och kan vid begäran
levereras behandlade. Baksidan är obehandlad.
SAMMANSÄTTNING
STENI Vision är en fasadskiva av glasfiberarmerad stenkomposit med en kärna av krossad natursten.
FORMAT
Tjocklek: 6 mm. Tillverkningsbredd: 1195 mm. Standardbredd: 1195 mm. Maxlängd: 3195 mm.
Standardlängd: 2995 mm. Andra format tillgängliga på beställning.
UNIKA EGENSKAPER
STENI Vision är en högresistent produkt som behåller sina tekniska
egenskaper även under extrema klimatförhållanden. Skivan har mycket
god kemikaliebeständighet.
 Unikt och kreativt intryck
 Hög slitstyrka och upp till 60 års funktionsgaranti
 Elastisk och kan böjas
 Robust och har hög slagtålighet
 Diffusionstät och stabil även i fuktiga och kalla klimat
 Yta som är lätt att rengöra – tål högtryckstvätt upp till 100 bar
 Hög brandklass, ytskikt av klass I: B-s1, d0
MILJÖ
Produktens miljövarudeklaration, EPD, är registrerad hos EDP-Norge, IBU och ECO Platform.
Produkten är klassificerad och registrerad i databasen hos ECO Product och hos Byggvarubedömningen.
STENI AS tillverkning sker i Norge med användning av grön energi från vattenkraftverk.
Produktens LCC (Life Cost Calculation) tillhör de allra bästa på marknaden
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