
R
ev

.-
N

r. 
01

/1
1.

10
  P

ri
n

te
d

 in
 t

h
e 

N
et

h
er

la
n

d
s

Sto binnenmuurverven
Alles voor een perfecte wand 
en/of plafond. 

 |  Binnenafwerkingen |  Binnenmuurverven |   



Details, illustraties, algemene technische informatie en 
diagrammen in dit document zijn slechts algemene om
schrijvingen en tonen slechts een schematische weergave van 
de basisfuncties. Het betreft géén detailengineering. Concrete 
toepassing van het product kan in het concrete geval 
ver schillen, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. 
Specificaties dienen dan ook te allen tijde te worden aan
gepast voor het project specifieke werk. De documentatie 
dient dan ook niet als presentatie voor het werk, noch als 
ver werkingsvoorschrift. De verwerker/klant is zelfstandig 
verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van 
het betreffende product in relatie tot de ondergrond. 
Aan grenzende werken zijn in de illustraties slechts 
schematisch weergegeven.
De technische productspecificatie en productinformatie in de 
technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, 
dienen te allen tijde als uitgangspunt te worden genomen.

2 | Juridische bepaling



Basisinformatie
Productoverzicht

Het aanbod binnenmuurverven van Sto biedt een grote keuze uit innovatieve en bijzonder milieuvriendelijke producten. 
Onderstaande tabel is een overzicht van alle beschikbare muurverven en hun eigenschappen.

Begrensd kleurbaar 
Deze binnenmuurverven zijn in de regel bijna uitsluitend in 
pastel tinten beschikbaar (verdere informatie op pagina 23).

Onbegrensd kleurbaar 
Deze binnenmuurverven zijn in een maximaal aantal kleuren 
beschikbaar (verdere informatie op pagina 23).

Basisinformatie | 3 
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StoColor Titanium 1 1 Ultra mat  
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StoColor Opticryl Matt 1 2 Ultra mat  
Produktion
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            ¹

StoColor Opticryl Satinmatt 1 2 Zijdeglanzend  
Produktion
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StoColor Opticryl Satin 1 2 Zijdeglanzend  
Produktion
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StoColor Opticryl Gloss 1 2 Glanzend  
Produktion
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StoColor Rapid Satin 2 1 Zijdeglanzend  
Produktion
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StoColor Sil In 2 2 Ultra mat  
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überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

   

StoColor Rapid 3 1 Ultra mat  
Produktion
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StoColor Rapid Ultramatt 3 1 Ultra mat  
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überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

 

StoColor In 3 2 Ultra mat  
Produktion
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StoColor Basic 3 2 Ultra mat  
Produktion
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StoColor Sil Mineral 3 2 Ultra mat
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überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

 

StoColor Calcetura 3 3 Ultra mat
Natuur
kleuren
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StoColor Climasan 2 1 Ultra mat  
Produktion

überwachtSch
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StoColor Isol W 1 2 Mat   

StoColor Isol 2 2 Ultra mat   

StoColor Puran Satin 1 2 Zijdeglanzend  
Produktion

überwachtSch
ad
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ff-

gep
rü
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   zeer goed             goed             beperkt   1) Deze producten zijn door een ‘SE‘-instelling schimmelwerend instelbaar.

De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.
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StoColor Titanium 1 1 Ultramat  
Produktion

überwachtSch
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StoColor Opticryl Matt 1 2 Ultramat  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

            ¹

StoColor Opticryl Satinmatt 1 2 Zijdeglanzend  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
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StoColor Opticryl Satin 1 2 Zijdeglanzend  
Produktion

überwachtSch
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StoColor Opticryl Gloss 1 2 Glanzend  
Produktion
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StoColor Rapid Satin 2 1 Zijdeglanzend  
Produktion

überwachtSch
ad
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StoColor Rapid 3 1 Ultramat  
Produktion

überwachtSch
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StoColor Rapid Ultramatt 3 1 Ultramat  
Produktion

überwachtSch
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StoColor Sil In 2 2 Ultramat  
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überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

   

StoColor Sil Mineral 3 2 Ultramat
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StoColor Calcetura 3 3 Ultramat
Natuur
kleuren
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StoColor In 3 2 Ultramat   
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StoColor Basic 3 2 Ultramat  
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StoColor Climasan 2 1 Ultramat  
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StoColor Isol W 1 2 Mat   

StoColor Isol 2 2 Ultramat   

StoColor Puran Satin 1 2 Zijdeglanzend  
Produktion
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StoSilco In Ultramatt 3 2 Ultramat  
Produktion
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Europese norm EN 13300
De Europese norm EN 13300 beschrijft de kwalitatieve indeling van muurverven voor het interieur. De hoofdcriteria voor deze 
indeling die in heel Europa van kracht is, worden hieronder kort beschreven:

Indeling volgens EN 13300

Schrobvastklasse Klasse 1–5

Dekvermogen Klasse 1–4

Glansgraad Ultra mat tot glanzend

Schrobvastklasse

Klasse 1 < 5 μm bij 200 slagen

Klasse 2 ≥ 5 μm en < 20 μm bij 200 slagen

Klasse 3 ≥ 20 μm en < 70 μm bij 200 slagen

Klasse 4 < 70 μm bij 40 slagen

Klasse 5 ≥ 70 μm bij 40 slagen

Dekvermogen

Klasse 1 ≥ 99,5
De klassen moeten samen met 
het rendement (m2/l) opgegeven 
worden.

Klasse 2 ≥ 98 en < 99,5

Klasse 3 ≥ 95 en < 98

Klasse 4 < 95

Glans

Glansgraad Meethoek Waarde reflectiemeter

Glanzend 60° ≥ 60

Zijdeglans 60°/85° < 60/≥10

Mat 85° < 10

Ultramat 85° < 5

Basisinformatie
EN 13300 en oppervlaktebelasting

Zijdeglanzende binnenmuurverven
Het laagje bindmiddel beschermt de 
‘in gebedde’ pigmenten en vulstoffen tegen 
mechanische invloeden.

Oppervlaktebelasting – 
het onderscheid tussen mat en glanzend 
Bij het gebruik van intensieve kleuren geldt de volgende basis
regel: hoe sterker de verf glanst, hoe steviger het oppervlak en 
hoe beter het gereinigd kan worden. Bij matte verven die 
mechanisch zwaar belast worden, komen vaak ‘vettige’ 
plekken voor die tot een ‘glanzende spiegel’ evolueren. Daarbij 
spreekt men van een pigmentbreuk.  Hoe het zover komt en 
waarom er bij glanzende verven geen pigmentbreuk voorkomt, 
wordt in de volgende schema’s verklaard.

Ondergrond

Ondergrond

Matte binnenmuurverven
Door de mechanische belasting worden de 
‘vrij liggende’ pigmenten en vulstoffen 
samengedrukt, wat tot wijzigingen in de 
kleur en het glansniveau leidt.

!

4 | Basisinformatie De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.
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De koningin van de binnenmuurverven – met klasse 1 
schrobvastheid en dekkend vermogen. StoColor Titanium 
combineert een maximale belastbaarheid met een groot 
dekkend vermogen, terwijl de binnenmuurverf bovendien 
uitstekend te reinigen is. Kortom: voor wie een snelle, perfecte 
en duurzame afwerking wenst, is de ultramatte dispersieverf 
StoColor Titanium altijd de eerste keuze. 

StoColor Titanium
De verf voor de hoogste eisen

Beperkte pigmentbreuk – zelfs bij donkere kleuren 
Een zware mechanische belasting van matte verven kan tot 
pigmentbreuk leiden: de plekken in kwestie beginnen te 
glanzen. Een ontsierend effect dat vooral bij zeer donkere en 
intensieve kleuren nog versterkt wordt. StoColor Titanium 
vermindert de pigmentbreuk in grote mate om zo het extra 
matte oppervlak langer te behouden.

Eigenschappen

• Schrobvastklasse 1
• Dekvermogen klasse 1
• Ultra mat
• Onbegrensd kleurbaar volgens StoColor System
• Hoge witgraad
• Getest door TÜV en andere externe instellingen

Voordelen

• Zeer robuust resp. extreem weerstandsbestendig
• Zeer goed reinigbaar 
• Ongevoelig voor strijklicht
• Zeer goed bij te werken
• Zeer goed vullend
• In de regel voldoet één laag

Bijzonder geschikt voor

• Alle ruimten en zones waar topkwaliteit vereist is

Premiumverven | 7De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.
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De robuuste binnenmuurverven – perfect geschikt voor zwaar 
belaste wanden: de acrylaat muurverven van de StoColor 
Opticrylserie met een schrobvastklasse 1 zijn ge makkelijk te 
reinigen en zijn bestand tegen ontsmettingsmiddelen. Dankzij 
hun grote weerstand en slijtvastheid houden ze zelfs bij zware 
mechanische belastingen probleemloos stand. Daarnaast zijn ze 
ideaal te gebruiken op gestructureerde oppervlakken en 
glas vezelbehang.

StoColor Opticryl-Familie
Zwaar belastbare binnenmuurverf
in vier glansvarianten

Vier glansvarianten – in alle kleurvarianten
Voor de verschillende wensen op het vlak van design zijn er vier 
glansniveaus beschikbaar: StoColor Opticryl Gloss, StoColor 
Opticryl Satin, StoColor Opticryl Satinmatt en StoColor Opticryl 
Matt (laatstgenoemde variant is verkrijgbaar met actieve 
schimmelwerende werking). Elke variant is verkrijgbaar in de 
ruimst mogelijke kleurkeuze.

Robuuste binnenmuurverven | 9

Bij het gebruik van intensieve kleuren moet u letten op het volgende:

Hoe hoger de glansgraad, hoe robuuster en beter reinigbaar het oppervlak is

Eigenschappen

• Schrobvastklasse 1
• Dekvermogen klasse 2
• Verkrijgbaar in vier glansgraden 
• Onbegrensd kleurbaar volgens StoColor System
• Zeer hoge witgraad
• Getest door TÜV en andere externe instellingen

Voordelen

• Zeer robuust en weerstandsbestendig
• Structuurbehoudend
• Goed reinigbaar en bestand tegen ontsmettingsmiddelen
• Zeer goed verwerkbaar
• Goed dekkend

Bijzonder geschikt voor

• Ziekenhuizen, laboratoria, dokterspraktijken
• Hotels, pensions
• Keukens, kantines
• Badkamers
• Kinderkamers
• Trappenhuizen, gangen, hallen
•    Scholen

De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.





Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

De snelle binnenmuurverven met een uitstekend dekkend 
vermogen: deze verven uit het StoColor Rapidgamma behoren 
niet voor niets tot de meest verkochte professionele binnen
muurverven. Zelfs op een donkere ondergrond volstaat over het 
algemeen één laag. Het resultaat is een hoge ver werkings
snelheid en dus een aanzienlijke tijd en kosten besparing. De 
drie dispersieverven zijn geschikt voor een gestructureerde 
ondergrond, waarbij de nieuwe varianten StoColor Rapid 
Ultramatt en StoColor Rapid Satin hun sterke punten ook op 
gladde, dan wel zwaarbelaste oppervlakken tonen. 

StoColor Rapid-familie
De éénlaagsdekker met een hoog dekkend 
vermogen

StoColor Rapid – voor ruwe ondergronden
Dit is de klassieker onder de snelle binnenmuurverven: perfect 
geschikt voor ruwe ondergronden, zoals pleisterwerk. StoColor 
Rapid is al 20 jaar op de markt en wordt daarom voort durend 
geperfectioneerd. Dit product staat synoniem aan 
hoogwaardige en budgetvriendelijke binnenmuurverven.

Snelle binnenmuurverven | 11

Eigenschappen

• Dekvermogen klasse 1
• Begrensd kleurbaar volgens StoColor System (pastelbereik)
• Zeer hoge witgraad
• Getest door TÜV en andere externe instellingen

Voordelen

• In de regel volstaat één laag
• Tijd- en kostenbesparing

Bijzonder geschikt voor

• Renovatiewerken

Verdere eigenschappen en voordelen

• Schrobvastklasse 3
• Ultramat
• Goed vullend

StoColor Rapid Ultramatt – voor gladde ondergronden
De ultramatte verf met een glad oppervlak en een zeer goede 
vloeïng  optimaal geschikt voor extra gladde en gepleisterde 
ondergronden in strijklicht. Bij een aangepaste voorbereiding 
van de ondergrond zorgt StoColor Rapid Ultramatt er met zijn 
goede vullende vermogen voor dat er nauwelijks structuur
verschillen op te merken zijn, zelfs niet bij extreem strijklicht.

Verdere eigenschappen en voordelen

• Schrobvastklasse 3
• Ultramat
• Ongevoelig voor strijklicht
• Zeer goed bij te werken 

StoColor Rapid Satin – voor zwaar belaste ondergronden
De zijdematte verf met verbeterde reinigingseigenschappen  
bijzonder goed geschikt voor het schilderen van intensief 
gebruikte ruimtes. Hoewel matte binnenmuurverven bij een 
grote mechanische belasting vaak glanzend en ‘vettig’ worden, 
behoudt StoColor Rapid Satin zijn zijdematte opper vlak 
gedurende lange tijd.

Verdere eigenschappen en voordelen

• Schrobvastklasse 2
• Zijdeglanzend
• Weerstandsbestendig
• Reinigbaar
• Structuurbehoudend

De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.
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Uiterst milieuvriendelijk – en dus ideaal voor gevoelige 
omgevingen en vooral voor mensen met allergieën. De milieu
vriendelijke binnenmuurverven van Sto worden uitsluitend 
samengesteld met grondstoffen die het milieu ontzien. Deze 
producten bevatten geen conserveringsmiddelen. Hierdoor 
genieten gebruikers van een gezondere omgeving zonder 
schadelijke stoffen. Ideaal voor kinderdagverblijven, scholen, 
ziekenhuizen, bejaarden tehuizen en woningen.

StoColor Sil In, StoColor Sil Mineral  
en StoColor Calcetura
De natuurlijke binnenmuurverven
voor mensen met allergieën

StoColor Sil Mineral – de minerale verf met hoge dekkracht
De minerale en matte dispersie silicaatverf met hoog dekkend 
vermogen: StoColor Sil Mineral is het gunstige alternatief voor 
StoColor Sil In.  

StoColor Sil In – De schimmelwerende binnenmuurverf
100% Natuurlijk en veelgevraagd, talrijke goedkeuringen en 
testlabels (met op de eerste plaats het label van natureplus®) 
bevestigen de unieke voordelen van StoColor Sil op het vlak van 
gezondheid en milieuvriendelijkheid. Dankzij haar hoge pH
waarde heeft deze matte en goed dekkende silicaatverf met 
een mineraal karakter zelfs een schimmelwerende werking. 

StoColor Calcetura –  
De kalkmuurverf voor minerale ondergronden
De kalkverf – perfect geschikt voor minerale ondergronden en 
leembepleisteringen: daarmee toont StoColor Calcetura haar 
sterke punten vooral bij de monumentenbescherming. 

Ecologische binnenmuurverven | 13

Eigenschappen

• Geschikt voor mensen met allergiën
• Vrij van conserveringsmiddelen
• Getest door TÜV en andere externe instellingen

Voordelen

• Hoge witgraad
• Goed dekkend

Bijzonder geschikt voor

• Gevoelige omgevingen

Verdere eigenschappen en voordelen

• Schrobvastklasse 2
• Dekvermogen klasse 2
• Ultramat
• Begrensd kleurbaar volgens StoColor System (pasteltinten)
• Onderscheiden met het natureplus®keurmerk
• Natuurlijke bescherming tegen schimmelvorming
• Niet brandbaar
• Diffusie-open

Verdere eigenschappen en voordelen

• Schrobvastklasse 3
• Dekvermogen klasse 2
• Ultramat
• Begrensd kleurbaar volgens StoColor System (pasteltinten)

Verdere eigenschappen en voordelen

• Schrobvastklasse 3
• Dekvermogen klasse 3
• Mat
• Schimmelwerend

De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.
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Universeel inzetbaar en met een aantrekkelijke prijs: de 
standaard verven van Sto zijn de allrounders onder de binnen
muurverven. Met hun optimale prijskwaliteitverhouding en 
hun goede dekkende vermogen worden ze vooral in particuliere 
woningbouw naar waarde geschat. Daarnaast leveren de twee 
dispersie muur verven ook een belangrijke bijdrage aan een 
prettige en gezonde omgeving. De binnenmuurverven bevatten 
geen oplosmiddelen en weekmakers en zijn emissiearm. 

StoColor In en StoColor Basic
De universeel inzetbare binnenmuurverven

StoColor Basic – de gunstigste Sto binnenmuurverf 
Onze voordeligste binnenmuurverf, en dat bij een dekvermogen 
van klasse 2: StoColor Basic toont haar sterke punten bij witte 
en pastelkleuren. 

Standaard binnenmuurverven | 15

StoColor In – De klasieke binnenmuurverf 
Hoge kwaliteit voor een lage prijs: StoColor In is de eerste bin
nenmuurverf van Sto die in het volledige kleurengamma al op 
miljoenen vierkante meters wanden en plafonds is aangebracht.

Eigenschappen

• Schrobvastklasse 3
• Dekvermogen klasse 2
• Ultramat
• Hoge witgraad
• Getest door TÜV en andere externe instellingen

Voordelen

• Goede prijs-kwaliteitverhouding
• Goed dekkend

Bijzonder geschikt voor

• Particuliere woningbouw

Verdere eigenschappen en voordelen

• Begrensd kleurbaar volgens StoColor System (pasteltinten)

Verdere eigenschappen en voordelen

• Onbegrensd kleurbaar volgens StoColor System
• Maximaal dekvermogen klasse 2

De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.





Voor bijzondere vereisten en toepassingsgebieden hebben 
vakmensen speciale oplossingen nodig. In ziekenhuizen, 
dokters praktijken, laboratoria, voedselverwerkende bedrijven, 
pensions of privéwoningen, in ruimtes met onaangenamen 
geuren of een problematische ondergrond: de functionele 
binnenmuurverven van Sto lossen de problemen snel en 
eenvoudig op en komen aan bijna elke vereiste tegemoet. 
Meer dan 150 medewerkers in de onderzoeks en ontwikke
lingsafdeling van Sto AG staan hiervoor garant en werken 
voortdurend aan praktische innovaties.

StoColor Climasan, StoColor Isol, 
StoColor Isol W, StoColor Puran Satin 
en StoSilco In Ultramatt
De specialisten voor de hoogste eisen  

StoColor Climasan – de actieve luchtverfrissende binnen-
muurverf
Het licht inschakelen is genoeg: StoColor Climasan is de eerste 
binnenmuurverf die met een normale binnenverlichting actief 
de lucht in de ruimte reinigt – helemaal zonder zonlicht. Dat is 
te danken aan een fotokatalytisch effect: elke lichtstraal die op 
het verfoppervlak valt, activeert een katalysator die op zijn 
beurt schadelijke stoffen en geuren elimineert. Het resultaat is 
een merkbaar betere luchtkwaliteit in alle denkbare ruimtes, 
zoals keukens, rokerskamers, ziekenhuizen, scholen, enzovoort. 
Met een uniek reinigend ver mogen is StoColor Climasan ook 
het ideale alternatief voor luchtverfrissers die deels uit 
chemische stoffen zijn samengesteld.
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Eigenschappen

• Schrobvastklasse 2
• Dekvermogen klasse 1
• Afbouw van organische schadelijke stoffen en geuren
• Diffusie-open
• Ultramat
• Begrensd kleurbaar volgens StoColor System (pasteltinten)
• Getest door TÜV en andere externe instellingen
• Onderscheiden met het Oosterrijkse milieukeurmerk Umweltzeichen

Voordelen

• Effectieve afbreuk van schadelijke stoffen
• Effectieve vermindering van geuren – bevestigd door het Fraunhofer Institut
• Binnenverlichting is toereikend: geen UV- resp. zonlicht nodig
• Ideaal alternatief voor luchtverfrissers
• Zeer goed dekkend

Bijzonder geschikt voor

• Privéwoningen
• Scholen
• Hotels, pensions
• Dokterspraktijken, ziekenhuizen

De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.



StoColor Climasan, StoColor Isol, 
StoColor Isol W, StoColor Puran Satin
en StoSilco In Ultramatt 
De specialisten voor de hoogste vereisten  

StoColor Isol en StoColor Isol W – de isolerende binnen-
muurverven
De isolerende binnenmuurverven voor op ondergronden met 
ver vuiling die doorslaat: de binnenmuurverf StoColor Isol (op 
oplosmiddelbasis) met een schrobvastklasse 2 en de StoColor
Isol W (op waterbasis) met een schrobvastklasse 1 geven 
nicotine, roet, watervlekken en inhoudstoffen uit hout geen 
kans. 

De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.18 | Functionele binnenmuurverven

Eigenschappen

• Schrobvastklasse 1 (StoColor Isol W)
• Schrobvastklasse 2 (StoColor Isol)
• Dekvermogen klasse 2
• Begrensd kleurbaar volgens StoColor System (pasteltinten)
• Diffusie-open
• Hoge witgraad

Voordelen

• Hoog isolerend vermogen voor probleemondergronden
• Vergelingssfrei
• Spanningsarm
• Goed dekkend
• Reukarm

Bijzonder geschikt voor

• Pensions/hotels
• Rokersruimten
• Kamers met een openhaard
• Overige particuliere vertrekken

Hoog isolerend vermogen – voor echte probleemplekken
In de loop der jaren zetten zich op plafonds en muren talrijke 
uiteenlopende stoffen van verschillende afkomst af. De speciaal 
samengestelde binnenmuur verven pakken die in water oplos
bare stoffen gericht aan. Op deze manier kunnen problemati
sche ondergronden in een handomdraai gerenoveerd worden.



StoColor Puran Satin – 
de bijzonder weerstandsbestendige muurverf
De polyuretaan muurverf met grote weerstandsbestendigheid: 
StoColor Puran Satin is bestand tegen ontsmettingsmiddelen, 
zwakke zuren, loogstoffen en minerale smeermiddelen. Als 
dusdanig is deze verf ideaal geschikt wanneer speciale eisen 
worden gesteld.

Een maximale duurzaamheid voor keukens, badkamers, 
scholen, ziekenhuizen of voor plekken waar voedingsmiddelen 
bewaard/verwerkt worden – met maximale kleurenmogelijk
heden: StoColor Puran Satin is een kleurvaste, zijdeglanzende 
muurverf die in een onbegrensd kleurengamma beschikbaar is. 
Zelfs de hoogste mechanische belasting weerstaat deze binnen
muurverf zonder problemen. Bovendien heeft het product een 
milieuvriendelijke samen stelling. De emissies van StoColor 
Puran Satin zijn in realistische omstandigheden in een testka
mer getest. In normale ver werkingsomstandigheden (zie 
Technisch Merkblad) is er voor de gebruiker geen hinder te 
verwachten.
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Eigenschappen

• Schrobvastklasse 1
• Dekvermogen klasse 2
• Emissiearm en nonylfenolvrij
• Zijdeglanzend
• Onbegrensd kleurbaar volgens StoColor System 
• Getest door TÜV en andere externe controles

Voordelen

• Mechanisch hoog belastbaar
• Bestand tegen ontsmettingsmiddelen, zwakke zuren, loog en minerale smeer-

middelen
• Kleurvast 

Bijzonder geschikt voor

• Keukens/badkamers
• Scholen/ziekenhuizen
• Levensmiddelenbereik

De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.

StoSilco In Ultramatt – 
de uitermate geschikte muurverf voor op spack
De StoSilco In Ultramatt is een matte, met siliconenhars 
versterkte, binnenmuurverf welke speciaal is ontwikkeld voor 
sterk zuigende ondergronden zoals „Spac“. Mede door de 
lange open tijd en het zeer matte uiterlijk is het mogelijk om 
met slechts één laag een fraai mat oppervlak te verkrijgen. 
Zoals u van Sto gewend bent, is ook dit product weer makkelijk 
te verwerken tot het gewenste resultaat.  

Eigenschappen

• Schrobvastklasse 3
• Dekvermogen klasse 2
• Getest door TÜV en andere externe instellingen
• Structuurbehoudend
• Zeer mat uiterlijk

Bijzonder geschikt voor

• Ondergronden met spack-spuitpleister





Het Wow-effect
Voor de perfecte wand
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Begrensd kleurbaar 
Deze vermelding betekent dat de verf in kwestie normaal uit
sluitend in pasteltinten beschikbaar is. Beperkingen in de kleur
keuze kunnen het gevolg zijn van de basisverf (de maximale 
pigmentconcentratie is bijvoorbeeld beperkt), het bindmiddel 
(bijv. bij silicaatverven of bij hoge pHwaarden) en/of de 
pigmenten (zoals bij de fotokatalyse van StoColor Climasan). 

Onbegrensd kleurbaar 
Deze vermelding betekent een maximale kleurkeuze. Naast de 
800 kleurtinten van het StoColor System zijn ook RALkleuren 
leverbaar. Daarnaast kunnen ook individuele kleuren op basis 
van geleverde staaltjes (bijv. stoffen, tegels of tapijten) en alle 
denkbare kleuren van de concurrentie samengesteld worden.

De maximale functionaliteit
Hoe uitzonderlijk de vereisten ook zijn – Sto binnenmuurverven 
garanderen een perfect resultaat bij elke toepassing: verven die 
snel aangebracht moeten worden, die moeiteloos gereinigd 
moeten kunnen worden, die geschikt zijn voor mensen met 
allergieën of die een isolerende, schimmelwerende werking 
hebben. Een blikvanger van die innovatiekracht is StoColor 
Climasan: de eerste binnenmuurverf die met een normale 
verlichting actief de lucht in het interieur reinigt, helemaal zon
der zonlicht.

Het zuiverste assortiment op de markt
De naam Sto staat voor bewezen kwaliteit en de consequente 
naleving van de strengste milieunormen. De producten van Sto 
voldoen aan de strengste normen en richtlijnen. Bovendien 
worden bijna alle binnenmuurverven die Sto ont wikkelt, door 
TÜV getest. Ze zijn gegarandeerd vrij van oplosmiddelen en 
weekmakers en geven weinig emissies af.

Wie met de binnenmuurverven van Sto werkt, kent het: het 
woweffect. En dat komt neer op veel meer dan alleen maar 
kleur. Het komt namelijk ook neer op innovatieve producten 
met bijzondere eigenschappen. Op een onbeperkt gevoel van 
welzijn en een gezonde sfeer in een interieur zonder schadelijke 
stoffen. Op het vervullen van alle wensen. Kortom: de Sto 
binnenmuurverven hebben alles in zich om de perfecte wand 
(of plafond) mogelijk te maken. En dat altijd voor een optimale 
prijskwaliteitverhouding bij bijzonder flexibele verpakkings
grootten – van een emmer van 2,5 liter tot een container van 
500 liter.

De maximale kleurmogelijkheid
Van wit tot trendy roze: het StoColor System bevat 800 ver
schillende kleurtinten en grijswaarden. Maar de kleurmogelijk
heden gaan nog verder: op het hoofdkantoor in Stühlingen 
bewaart Sto de recepten voor verscheidene miljoenen tinten die 
men zelfs na decennia opnieuw kan opvragen. 
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Verantwoording 
VOCrichtlijn 2010 en milieukeurmerk

VOC-richtlijn 2010 voor verven en lakken 
De afkorting VOC staat voor ‘Volatile Organic Compounds’, 
ofwel vluchtige organische stoffen. De VOCrichtlijn heeft tot 
doel om de emissies van oplosmiddelen te verminderen. Die 
emissies dragen immers bij tot het ontstaan van ozon die 
nadelig is voor het milieu en de gezondheid. De norm voor 
muurverven en lakken is onderverdeeld in de product
categorieën A tot L, waarbij voor binnenmuurverven de 
categorieën A en B gelden.

De Sto binnenmuurverven blijven ruimschoots onder de limie
ten van de VOCrichtlijn. En dat bevestigen wij onze klanten 
zwart op wit: op elk etiket en veiligheidsblad. De verwerkings
richtlijnen en de technische merkbladen kunt u bij Sto 
opvragen. Ook zijn de technische merkbladen en veiligheidsbla
den te vinden op onze website www.sto.nl.

Categorie A voor alle matte afwerkingen op waterbasis: 
volgens de richtlijn mag elke liter verf maximaal 30 g oplosmid
delen bevatten. Alle door TÜVgeteste en gecontroleerde 
binnenmuurverven van Sto bevatten 0,0 g oplosmiddelen. 

Categorie B voor glanzende afwerkingen op waterbasis:
volgens de richtlijn mag elke liter verf maximaal 100 g oplos
middelen bevatten. Alle door TÜVgeteste en gecontroleerde 
binnenmuurverven van Sto bevatten 0,0 g oplosmiddelen.

Sto binnenmuurverven staan op deze manier synoniem voor 
een milieubewuste en gezonde binnenafwerking. Met als 
resultaat: perfect afgewerkte wanden en optimale oplossingen 
voor mens en milieu – helemaal in overeenstemming met het 
principe van Sto: “Bewust bouwen”.

De verwerkingstips en de technische merkbladen kunt 
u bij Sto opvragen. Ook zijn de technische merkbladen 
en veiligheidsbladen te vinden op onze website 
www.sto.nl.
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TÜV-keurmerk
Het TÜVkeurmerk „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“ (emissie
arm, getest op schadelijke stoffen en gecontroleerde productie) is een betrouwbare, 
gebruikersvriendelijke en van federaties en producenten onafhankelijke classificatie van 
industriële producten. De volledige procedure voor de certificering van een product – van het 
bezoek aan de productievestigingen tot de laboratoriumonderzoeken – is in handen van de 
groep TÜVSÜD. Deze voert daarnaast ook geregeld onaangekondigde controles uit. Daarbij 
worden de producten gecontroleerd op meer dan 100 schadelijke stoffen zoals conser
veringsmiddelen, aldehyde, koolwaterstoffen, zuren, zware metalen en terpenen.  

Alle door de groep TÜV-SÜD gecontroleerde binnenmuurverven van Sto zijn gegaran-
deerd „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“ (emissie arm, 
getest op schadelijke stoffen en gecontroleerde productie). Ook bevatten deze geen 
bestanddelen die de verneveling van het product in de hand werken. (www.tuev-
sued.de)

natureplus®
Het natureplus®kwaliteitslabel wordt toegekend aan producten die aan de strengste criteria 
op het vlak van milieu, gezondheid en bruikbaarheid voldoen. Met dat label wil de ‘Verein für 
zukunftsfähiges Bauen und Wohnen e.V.’ (vereniging voor toekomstgericht bouwen en 
wonen) de bescherming van het milieu en de gezondheid in de bouwsector bevorderen. 

Binnenmuurverven die het kwaliteitslabel natureplus® dragen, zijn gegarandeerd vrij 
van conserveringsmiddelen en worden uitsluitend samengesteld met grondstoffen die 
het ecologische evenwicht niet verstoren. (www.natureplus.de)

Umweltzeichen
Het Oostenrijkse milieulabel Umweltzeichen is een garantie voor milieuvriendelijke 
producten en diensten. De vereisten zijn in meer dan 40 richtlijnen vastgelegd, die voort
durend geactualiseerd worden. De grafische vorm van het label draagt onmiskenbaar de 
handtekening van zijn ontwerper, de wereldberoemde Weense kunstenaar Friedensreich 
Hundertwasser. Het logo symboliseert de elementen van de ecologie: aarde, water, 
natuur en lucht. 

Binnenmuurverven die een milieulabel dragen, moeten aan de strengste milieu-
normen voldoen. Onafhankelijke instellingen controleren dit. Alleen producten die 
milieuvriendelijk zijn en daarnaast ook blijk geven van een aangepaste bruikbaarheid 
en degelijkheid, krijgen het label. (www.umweltzeichen.at)
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Sto Isoned bv

Lingewei 107

Postbus 6400

NL-4000 HK  Tiel

Telefon +31 344 62 06 66

Telefax +31 344 61 54 87 

info.nl@stoeu.com

www.sto.nl


