
StoColor Photosan is een innovatieve en unieke gevelverf die volledig autonoom en doeltreffend de concentraties stikstofoxide en ozon 

vermindert. De oppervlakte-actieve StoColor Photosan dringt de milieuverontreiniging terug en vermindert duidelijk de concentraties fijn 

stof. Het is dan ook geen wonder dat StoColor Photosan deel uitmaakt van het aanbod Sto iQ – Intelligent Technology, de gevelverf-

generatie van de toekomst.

StoColor Photosan in een oogopslag

 ∙ Fijn stof wordt teruggedrongen door het verminderen van 

NOx, ozon en VOC

 ∙ De werking is bij een praktijktest en door een onafhankelijk 

instituut bevestigd

 ∙ Investeer één keer om schadelijke stoffen permanent te 

verminderen

 ∙ Lange levensduur 

- hoge weerstand tegen vervuiling 

- hoge UV-weerstand 

- met ingekapselde filmconservering  

 

Klassen volgens EN 1062-1:
 ∙ Waterdampdiffusie: V1 (hoog)

 ∙ Waterdoorlaatbaarheid: W3 (laag)

 ∙ CO2-doorlaatbaarheid: klasse CO (doorlatend) 

De concrete technische richtlijnen en informatie bij de producten in de technische fiches en vergunningen moeten nageleefd worden.

Wat gaat er schuil  
achter  
StoColor Photosan ?
Een slimme oplossing voor propere lucht

Het merk Sto iQ – Intelligent Technology kenmerkt 

producten met een duidelijke meerwaarde. 

De gevelverf met gepatenteerde VLC-Technology 

(Visible Light Catalyst) zuivert de lucht door de 

hoeveelheid fijn stof te verminderen.

Gevelverven

Gevel 

Bewusst bauen.



De concrete technische richtlijnen en informatie bij de producten in de technische fiches en vergunningen moeten nageleefd worden.
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In steden is autoverkeer verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Teveel broei-

kasgassen zorgen voor luchtvervuiling en tasten onze gezondheid aan. StoColor Photosan doet actief iets tegen 

milieuverontreiniging. Een 250 m2 groot gevelvlak dat met StoColor Photosan geverfd is, neutraliseert schadelijke 

stoffen van ongeveer 24.600 km uitstoot van een Euro-6 dieselmotor.

“Sto is voortrekker in het onderzoek naar fotokatalyse en heeft op dat gebied een uitgebreide know-

how verworven. Zo werken we voortdurend aan de kwaliteitsgarantie en de verdere 

bekendmaking van deze innovatieve technologie .”

Dr. Gerald Burgeth, Onderzoek en Ontwikkeling bij Sto.

Lucht is leven

Zuivere lucht met de innovatieve technologie van Sto

Omslagfoto: 

Geno-Haus, 

Stuttgart, DE 

Uitvoering: Kraft 

GmbH, Ludwigsburg, 

DE Sto-producten: 

StoPhotosan NOX, 

StoCryl GW 200

 
Foto: Isabell Munck, 

Stuttgart, DE

De stikstofoxiden zetten zich 

af op het fotokatalytische 

geveloppervlak van  

StoColor Photosan.

Auto’s stoten stikstofoxiden 

uit. Die komen via de uitlaat-

gassen in het milieu terecht.

Onder invloed van licht wordt 

zuurstof op de fotokatalystor 

- geactiveerd en worden de 

stikstofoxiden tot nitraat  

omgezet. Functioneert niet 

alleen bij direct zonlicht, maar 

ook bij diffuse lichtomstandig-

heden.

Nitraat lost op in water en 

wordt door de regen van het 

oppervlak weggespoeld.

Gevel

Gevelverven 

Type gebouw Gemiddelde 

NO2-concentratie

Eliminatie 

in een jaar

Gemiddelde NOx-uitstoot door een 

Euro-6 dieselmotor

µg/m3 mg/250 m2 mg/km Reductie in km

Eengezinswoning, 250 m2 geveloppervlak,  

in stedelijk gebied (Freiburg)

50 1.971.000 80 ca. 24.600

Eengezinswoning, 250 m2 geveloppervlak,  

in landelijk gebied (Villingen-Schwenningen)

15 591.300 80 ca. 6.900

Sto nv

Z.5 Mollem 43

B-1730 Asse

Tel. + 32 2 453 01 10

info.be@sto.com

www.sto.be

Bron van de concentratiewaarden: LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 2018 

(Regionale dienst voor milieu, metingen en natuurbescherming van Baden-Württemberg)

Bron NOx-emissie auto’s: Bundesumweltministerium Deutschland 2018 (Duits federaal Ministerie van Milieu)

Hoe werkt StoColor Photosan? 
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