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Přirozeně 
čisté
Již žádné tajemství: 
Jak funguje lotosový 
efekt a udržuje čisté 
fasády 

Déšť čistí lotosový list           
a fasádu s barvou StoLo-
tusan Color přírodními 
silami: stékající kapky 
deště s sebou neustále 
odnášejí nečistoty. Mik-
roorganismy nalézají 
výrazně méně živné půdy 
a vlhkosti a nemohou se 
tedy ani na lotosovém 
listu ani na fasádní barvě 
StoLotusan Color rozši-
řovat. Barva StoLotusan 
Color navíc neobsahuje 
často používané biocidní 
přísady, a je proto velmi 
ekologická.
www.lotusan.de

S inspirací z přírody: Přenesli jsme 
lotosový efekt na fasádní barvu.

Teprve před několika lety se poda-
řilo rozluštit tajemství vždy čistých 
lotosových listů. Kapky vody i částečky 
nečistot leží na mikroskopicky jemně 
strukturovaném povrchu listu, který 
prakticky zamezuje přilnutí.

Při naklonění listu se kapka vody skutálí 
po povrchu, který zůstává suchý.

Přesně tak funguje i StoLotusan Color. 
Voda nemůže smáčet silně voduodpudi-
vý povrch a ve formě kapek stéká pryč.

Stékající kapky s sebou strhávají volně 
ležící nečistoty.

Na plochách fasád ošetřených barvou 
StoLotusan Color – aktuálně přes 40 
milionů metrů čtverečních na celém 
světě – lze pozorovat stejný proces.

Částečky nečistot, které zachytí 
kapky vody, z povrchu listu zcela 
zmizí.

Živý půvab
Od střídmě jemné po 
středomořskou: Stolit 
Milano zušlechťuje fasádu

Živé plochy vytvořené 
dekorativním stěrkováním 
lze nyní bez problémů pře-
nést také na fasádu. Zákla-
dem optického zušlechtění 
je jemná, organická omít-
ka Stolit Milano. Protože 
je k dostání ve všech 800ti 
barevných odstínech Sto-
Color Systému, lze s omít-
kou Stolit Milano reagovat 
i na aktuální barevné tren-
dy. Vynalézavému profesi-
onálovi otevírá další vari-
anty vysoce individuálních 
ploch fasád přepracování 
lazurou. „Rukopis“ zku-
šeného řemeslníka vytváří 
dojem plochy od hladké 
(ne rovné) až po decentně 
antickou – na všech mine-
rálních nebo organických 
površích a také na tepelně 
izolačních systémech.

Zpracování není pro zkušeného řemeslníka žádný 
problém: Nejprve se na celoplošně naaplikovanou 
podkladní vrstvu stěrkové hmoty natáhne ocelovým 
hladítkem další tenká mezivrstva stěrkové hmoty.

Vzniklé otřepy se vyrovnají mírně navlhčeným 
hladítkem Sto s povrchem velur-latexové pryže.

Další krok: Místní aplikace stěrky nahrubo bez 
napojení v maximální tloušťce dva milimetry. 
Poté se plocha stáhne hladítkem.

Po opětovném vyhlazení se po zaschnutí podkladu 
válečkem aplikuje lazura (StoSil Lasura) nebo 
StoCryl V 400 v dekorativním vzoru a ihned 
se rozetře gumovým hladítkem.

Ušlechtilé a půvabné: S dvojitou lazurou má fasáda 
něžnou vícebarevnost a hladký, ale ne rovný povrch.

Barva pro čistý vzduch
StoClimasan Color čistí vzduch i při umělém osvětlení interiéru
StoClimasan Color pomáhá proti 
zápachu v interiéru. Jako jediný 
produkt na celém světě je barva 
na stěny i při osvětlení interiéru 
fotokatalyticky aktivní a odstraňu-
je ze vzduchu v místnosti zápach 
a škodliviny. Tento „čistič vzduchu 
na stěnách“ se používá také ve 
škole Karla-Wackera v němec-
kém Donaueschingenu. Stále více 
škol přechází k tomu, že nabízí 
celodenní provoz včetně oběda 
a nezřídka se jídlo připravuje ve 
vlastní kuchyni. To, že přitom vzni-
ká i nepříjemný zápach, je přiro-
zené. A právě to nechtěl Gerhard 
Weeber, ředitel školy Karla-Wac-
kera akceptovat  a nechal jídelnu 
renovovat barvou StoClimasan 
Color, celkem zhruba 400 metrů 
čtverečních stěn a stropů. „Nej-
dříve jsme byli velmi skeptičtí“, 
shrnuje Gerhard Weber, „StoCli-
masan Color nás ale přesvědčil.“ 
Interiérová barva je vybavena 
speciálním katalyzátorem, který 

i při umělém osvětlení (žárovky, 
zářivky) spustí fotokatalytický 
proces přeměny. Tím StoClimasan 
Color zajistí, že může probíhat čiš-
tění vzduchu i v interiérech budov, 
kde kvůli fi ltračnímu účinku 
skleněných oken není k dispozici 
ultrafi alové záření. Gerhard Wee-
ber je o barvě StoClimasan Color 
naprosto přesvědčen. Protože        
v jídelně je čisté prostředí, barvy 
jsou opticky příjemnější a zápach 
je neutralizován. „Je cítit výrazné 
zlepšení vzduchu v místnosti“, říká 
Weeber. A z toho mají vedle žáků 
radost i učitelé.

Barva na stěny StoClimasan Color 
neustále odbourává škodliviny a zápach 
– pomocí světla. Denní světlo není 
bezpodmínečně potřeba. Jako jediný 
produkt na celém světě je barva fotoka-
talyticky aktivní i při umělém osvětlení. 
Další informace a kreslený fi lm, který 
názorně vysvětluje princip činnosti, 
naleznete na internetové stránce 
www.climasan.de

Na obrázku je 
povrch stěny 
natřen barvou 
StoClimasan Color 
v mnohonásobném 
zvětšení. Schéma-
ticky jsou zná-
zorněny krystaly 
oxidu titaničité-
ho, černé jsou 
molekuly škodlivin             
a modrý je vzdušný 
kyslík.

Škodliviny a kyslík 
ze vzduchu se 
usazují na povrchu 
stěny – tedy na 
krystalech.

Krystal přijímá ve 
formě světla ener-
gii, kterou předává 
kyslíku, a tím jej 
aktivuje.

Takto aktivovaný 
kyslík je schopen 
rozbít molekuly 
škodlivin...

... a zcela je roz-
ložit.

Vlivem světla tato 
reakce pokračuje 
do té doby, než 
jsou veškeré škod-
liviny na stěně 
odbourány.

Odbourávání škodlivin ve vzduchu v místnosti 
– jak vlastně StoClimasan Color funguje?

„Nyní není 
v naší jídel-
ně konečně 
žádný 
zápach!“ 

Gerhard Weeber, 
ředitel školy 
Karla-Wackera           
v Donaueschin-
genu Rozsviťte a zbavte se zápachu: Díky 

barvě StoClimasan Color mohou žáci 
a učitelé v jídelně a ve školní kuchyni 
odpočívat.


