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Systembeskrivelse: 
STENO Terrazzo er et fugefritt terazzobelegg for 

gulv i offentlige bygg og næringsbygg. Systemet 

består av farget marmorstein og pigmentert 

epoxy som bindemiddel. Belegget slipes til en 

blankpolert overflate som impregneres/vokses 

eller behandles med en klar topplakk. 

 

Beleggsystemet har en tykkelse på  6-7 mm og 

marmorsteinene har størrelse 1-5 mm og/eller 3-

8 mm. 

 

STENO Terrazzo kan i utgangspunktet leveres  

i 8 standard fargekombinasjoner med ulike 

grunnfarger og sammensetning av marmorstein. 

Det er imidlertid mulig å designe gulv med andre 

grunnfarger og steinblandinger.   

 

Med STENO Terrazzo kan en lage alle slags 

mønstre og fargekombinasjoner, slik at en har en 

unik mulighet til å designe gulvet i forhold til 

bygningen. En skiller felt med rette eller 

krummede lister i farget hard plast eller metall. 

 

Bruksområder: 
STENO Terrazzo er beregnet brukt i offentlige 

bygg og næringsbygg hvor det ønskes fugefrie, 

slitesterke og dekorative gulvflater, som er enkelt 

å renholde.  

 Gulv i kjøpesentre 

 Gulv i butikker 

 Gulv i resepsjoner 

 Gulv i inngangspartier 

 Gulv i passasjerterminaler 

 Gulv i utstillingshaller 

 Etc. 

 

STENO Terrazzo egner seg godt til rehabilitering 

av eksisterende gulv gjennom god vedheft til 

de fleste typer underlag og liten tykkelse på 

belegget.  

 

STENO Terrazzo kan i seg selv legges uten 

fuger, og en må kun ta hensyn til 

bevegelsesfuger/rissanvisere i undergulv. 

 

 

Egenskaper: 
STENO Terrazzo gir vakre, vanntette, fugefrie 

og renholdsvennlige flater. STENO Terrazzo 

har svært gode mekaniske egenskaper når det 

gjelder slitestyrke og har dessuten gode 

egenskaper i forhold til støtmotstand 

(fallende gjenstander) og trykkfasthet. 

 

Oppbygning: 

  
Primer: StoPox GH 205 

  
Epoxybindemiddel EP-STENO 

  
Stein: Marmor 1-5 mm (tykkelse 6-7mm) 

Marmor 3-8 mm (tykkelse 7-9mm) 

  
Toppbehandling: HTC StainProtection 

eller 

StoDivers P 105 (Høyblank) 

StoDivers P 120 (Matt) 

   

Tekniske data: 

   
Egenskaper Steno Terrazzo:   

  
Godkjent av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 

för BRANNSKYDD – Golvbeläggning klass G (SS 02 48 

25) 

 

   
Slitasje 

SS-EN 13813, prEN 13892-5 

Oppfyller RWA1 

(beste klasse) 

 

   
Adhesjon 

ISO 4624 

100% kohesjonsbrudd  

i betongen (C 35) 
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De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert 
på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og 
praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, 
kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre 
eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. 
Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad. 

 

StoCretec Flooring AS,  

Værftsgt. 7 A, N-1510  Moss,  

Tel. 69 27 30 00  

E-post: stocretec.no@sto.com  

www.stocretec.no 


