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SOKKEL!
STENI Terra sokkelplade

LANGLEVETID

25Y



STENI Terra er en sokkelplade af glasfiberarmeret 
polymerkomposit med overflade af knust 
natursten. Den er yderst velegnet til beklædning af 
sokler, garager, udhuse, støttemure m.m.

STENI Terra leveres i standard grå, hvid og sort natursten, og 
giver et flot og varigt udseende på soklen år efter år.
STENI pladen har en unik opbygning med en kerne af 
sten. Dette gør STENI til markedets mest solide og 
rengøringsvenlige plade. Glasfiberarmeret polymerkomposit 
har en ydelsesevne der giver lang levetid og den bedste 
totaløkonomi.

STENI Terra monteres som ventileret beklædning der giver 
klare fordele:

 ◊ Soklen holder sig tør
 ◊ Frostsprængning i soklen reduceres
 ◊ Soklens isoleringsevne forbedres
 ◊ Skimmeldannelse reduceres

STENI TERRA 
SOKKELPLADE

Pladens mål: 595/1195 × 2395 mm

Tykkelse: ca. 5 mm

Arealvægt: ca. 9,5 kg/m²

Farver:

NB! Der kan forekomme farveforskelle på plader med forskellig 

produktionsdato/batch. Det anbefales derfor ikke at opdele ordrer. 

Hvis det bliver nødvendigt at efterbestille, så sørg for at afslutte 

en væg til kant.

ANVENDELSESOMRÅDER

Sokler, garager, udhuse, støttemure m.m.

GRÅ HVID SORT

PRODUKTEGENSKABER

EFTERFØR

100% 
DIFFUSJONSTÆT 
Tåler stående vand.

FROSTSIKKER 
Tåler ekstreme 
udendørstemperaturer.

LANG LEVETID 
25 års garanti.

ROBUST OG 
SLAGFAST 
Egner sig godt til udsatte områder.

NEM AT HOLDE REN 
Tåler trykspuling. Læs mere i 
rengøringsvejledningen på  
 steni.dk

NEM AT MONTERE 
Monteres på den eksisterende 
soklen.

VENTILERET FACADE 
Soklen holdes tør!

LET 
Vejer kun 9,5 kg pr m2.

FORDELE



40cm

Fastgør listerne 
på soklen med et 
mellemrum på  
40 cm målt fra 
midte til midte.

Sæt EPDM-
fugebåndet fast 
på listen med 
hæfteklammer. 
Fugebåndet skal 
dække hele listen.

Skær pladen til og 
forbor skruehuller 
fra bagsiden.

Skrueafstand min.  
15 mm fra 
pladekanten, maks. 
300 mm mellem 
skruerne på listene.

Skru pladen fast til 
de EPDM-beklædte 
listen med STENI 
Terra skrue.

Pladerne monteres 
med 4-6 mm 
mellemrum.

For at opnå 
tilstrækkelig 
ventilering skal 
der være en 8-10 
mm bred luftspalte 
både foroven og 
forneden.

Se instruktionsvideoen på steni.dk.

ANBEFALEDE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER: 
Sikkerhedsbriller, handsker, høreværn, støvmaske, 
sikkerhedssko og hjelm. 

ANDRE MATERIALER: Trykimprægnerede lister  
(25 × 95 mm), egnede befæstigelsesmaterialer til den 
konkrete sokkel, diamantbor (Ø5 mm), diamantbelagt 
skæreskive, EPDM-fugebånd, hæfteklammer og STENI 
Terra skrue.

Syrefaste, rustfrie skruer 
(A4) og EPDM-fugebånd 
findes i tre farver (grå, 
hvid, sort).

DU SKAL BRUGEMONTERING
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STENI facadeløsninger skaber unikke og langtidsholdbare arkitektoniske 
udtryk af høj kvalitet. Vi tilbyder et hav af forskellige overflader fra farvede 
og glatte i forskellige glansgrader til overflader med knust natursten i flere 
farvenuancer og ruhedsgrader. Derudover tilbyder vi trykte overflader, som 
giver dig mulighed for at skabe dit helt eget design. STENI giver dig mulighed 
for at skabe en facade, der er fuldstændig, som du vil have den!
 
Siden grundlæggelsen i 1965 har STENI leveret mere end 48 millioner 
kvadratmeter facadeplader til hele verden. S
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