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Steni Colour facadeplader. 
 
Steni Colour facadeplader
Beklædningsplader til facade og interiør, både nybyggeri og renovering.
Udført i glasfiberarmeret polymer-komposit, med en glat overflade af 
elektronhærdet, 100% ren akryl uden opløsningsmidler, og med en kerne 
af stenpartikler. 
Overflader: Pladerne kan produceres i 3 glansgrader: M (Mat), HM (Halv-
mat) og HG (Højglans). 
Farver: Leveres standard i 60 farver. Derudover i et næsten ubegrænset 
antal specialfarver, iht. NCS, RAL, eller BS farvesystemet.

Steni Nature facadeplader
Beklædningsplader til facader, brystningspartier og balkonfronter, både 
nybyggeri og renovering. Udført i glasfiberarmeret polymer-komposit med 
en overflade af knust natursten. Overfladen egner sig godt til kombinering 
med materialer som fx træ og puds.
Farver og overflade: Leveres standard i 11 naturstensfarver og i 4 forskel-
lige stengraderinger (Fin Micro, Fin, Medium, Grov). Specialsten kan skaf-
fes på forespørgsel til større projekter.

Steni facade- og tagbeklædning

Steni Nature facadeplader. Steni Protego tagbeklædning.
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FACADER & FACADEENTREPRISER
Facadebeklædning. Facadeplader. Tagbeklædning                                 

Steni Protego tagbeklædning
Tagpladerne består af en glasfiberarmeret polymerkomposit med en glat 
overflade af elektronhærdet akryl, hvilket giver en forventet levetid på 
mere end 60 år. Til forskel fra fibercement og tagpap kan Stenipladen ikke 
optage fugt. Stenipladerne kan ikke frostsprænge eller delaminere. 
Kernen i Stenipladen er ikke følsom overfor UV-lys, og derfor er der ingen 
nedbrydende cyklus. Velegnet til både nybyggeri og renovering. Ved ud-
skiftning af tag med fibercement kan spærene genanvendes.
Formater: Diagonal: 600 x 600 mm. Retvendt: Tilpasses projekt.

TEKNISKE EGENSKABER
• Alle pladerne er godkendt som klasse A materiale ifølge Boligministeri-

ets godkendelse MK 6.21/1250 
• 100% vejr- og fugtbestandig. Kan stå nedsænket i vand uden at bule 

eller delaminere
• Angribes ikke af fugt, råd eller skadedyr
• Diffusionstætte og slagfaste, monteres som ventileret beklædning
• God udluftning mellem beklædning og bagvedliggende væg 
• Varmeudvidelseskoefficient 0,026 mm/m°C
• Meget resistent mod UV-stråler
• Miljøvenlig: Indeholder ikke halogener og kan genanvendes
• Rengøringsvenlig: Kan højtryksspules, er kemikalieresistent

DIMENSIONER
Standardformater: Bredder 595 mm og 1195 mm. Længer: 1195 til 3500 mm. 
Andre formater efter ønske. Kan leveres med forborede huller. Bredde- og 
længdetolerancer: +/- 2 mm. Diagonaler – indbyrdes afvigelse: max 3 mm.

TILBEHØR / MONTAGE / SERVICE
Montageprofiler, hjørneelementer, EPDM folie, rustfri syrefaste montage-
skruer i standard pladefarve kan tilbydes. 
Steni-facadeplader monteres som en ventileret beklædning på imprægne-
rede trælægter, stål- eller aluminiumsprofiler. 
Tekniske specifikationer, montagetegninger (autocad) samt farvekort med 
farver og glansgrader kan rekvireres hos firmaet.

GARANTIER
Steni har 40 års produktgaranti.


