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Fenomen zwany efektem lotosu 
został odkryty przez niemieckiego 
botanika prof. dr Wilhelma Barth-
lotta: nie tylko bardzo gładka 
powierzchnia liścia lotosu sprawia, 
iż jest on stale suchy i czysty. Liście 
lotosu są niezwilżalne. Po każdym 
deszczu stają się natychmiast suche 
i czyste. Woda tworzy krople poru-
szające się jak kulka po szklanej pły-
cie. Efekt „samooczyszczania się“ liści 
lotosu został wykorzystany w farbie 
StoColor Lotusan i tynku StoLotusan. 

Farba StoColor Lotusan zostały stwo-
rzone dzięki skojarzeniu znanej 
z dobrej hydrofobowości farby siliko-
nowej z właściwościami mikrostruk-
tury odwzorowanej z powierzchni 
liścia lotosu. W ten sposób po- 
wierzchnia kontaktu płaszczyzny ele-
wacji z wodą i brudem oraz ich przy-
czepność do podłoża zostały ograni-
czone do minimum. Sperlone krople 
deszczu nie wsiąkają w elewację lecz 
spływają, z łatwością spłukując czą-
steczki brudu. 

Tynk StoLotusan posiada wszystkie 
zalety farby StoColor Lotusan wynika-
jące  z odwzorowania  mikrostruktury  
liścia lotosu. Może być stosowany 
jako warstwa wierzchnia systemów 
StoTherm i ispotherm. Dzięki temu 
nie ma potrzeby stosowania dodatko-
wej powłoki malarskiej. 
Tynk StoLotusan jest oferowany 
w fakturze „baranka” i jako tynk 
modelowany. Może być barwiony 
w kilkuset kolorach systemu StoColor.

Powłoki elewacyjne z efektem lotosu
Elewacje nie muszą być brudne

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych w instrukcjach technicznych i aprobatach szczegółowych wymogów i zaleceń dotyczących produktów.

Powłoki elewacyjne z efektem 
lotosu utrzymują elewacje dłużej 
w czystości. Efekt lotosu to wierne 
odtworzenie mikrostruktury liścia 
lotosu w powłokach StoLotusan.

Zwykłe powłoki Powłoki elewacyjne
elewacyjne  z efektem lotosu

Zwykłe powłoki elewacyj-
ne: powierzchnia jest mniej 
hydrofobowa i przez to 
bardziej zwilżalna. 
Cząsteczki brudu przycze-
piają się do podłoża.

Powierzchnia jest silnie 
hydrofobowa. Sperlone 
krople deszczu nie wsiąkają 
w elewację lecz spływają, 
z łatwością spłukując 
cząsteczki brudu

Powłoki elewacyjne 
z efektem lotosu tworzą 
powierzchnie o specjalnej 
mikrostrukturze. Przyczep-
ność cząsteczek brudu 
zostaje ograniczona 
do minimum. 



   Zalety powłok StoLotusan

   Ogólnie
	 ekstremalnie	zredukowana	przyczepność	cząstek	brudu	
					-	brud	spływa	razem	z	deszczem
		idealna	ochrona	elewacji	szczególnie	obciążonych	wpływami	

atmosferycznymi
		ekstremalna	odporność	na	działanie	wody
			bardzo	dobre	wartości	w	zakresie	fizyki	budowli
	 wysoka	jakość	sprawdzana	przez	renomowane	instytucje	

    (np.: Fraunhofer Institut für Bauphysik)
	 łatwa	obróbka
		białe	i	barwione	w	kolorach	systemu	StoColor

  Ekonomia:
	 elewacje	pozostają	dłużej	czyste	-	dłuższe	okresy	pomiędzy	

renowacjami
	 chronią	również	zabytkowe	elewacje

  Ekologia:
	 wysoka	naturalna	ochrona	przed	algami	i	grzybami
		StoColor	Lotusan	G	o	podwyższonej	odporności	
				na	działanie	alg	i	grzybów	

  Innowacja:
	 pionierskie	wykorzystanie	bioniki	w	powłokach	elewacyjnych

   Informacje techniczne

   Farba elewacyjna StoColor Lotusan:
	 gęstość	strumienia	dyfuzji	pary	wodnej	V:	2100	g/(m2·d) 
					(przy	grubości	wartstwy	od	220	μ)	
	 ekwiwalentna	grubość	warstwy	powietrza	sd:	0,01	m	

     (przy	grubości	warstwy	od	220	μ)	
	 nasiąkliwość	w:	0,05	kg	/	(m2 h0,5)
	 kąt	zwilżenia:	do	140°
	 bardzo	wysoka	hydrofobowość
	 bardzo	wysoka	przepuszczalność	CO2 i pary wodnej

  Tynk elewacyjny StoLotusan:
 ekwiwalentna	grubość	warstwy	powietrza	sd:	0,05	m	

    (przy	grubości	warstwy	ok	1,5	mm)
 nasiąkliwość	w:	0,05	kg	/	(m2 h0,5)
 kąt	zwilżenia:	do	140°	 

(mierzony przy tynku w formie pasty)
 bardzo	wysoka	hydrofobowość
	 bardzo	wysoka	przepuszczalność	CO2 i pary wodnej

Problem ze zwykłymi farbami elewacyjnymi:
Zabrudzenie elewacji jest po pewnym czasie wyraźnie 
widoczne, zwłaszcza na tych jej częściach, które są 
szczególnie obciążone wpływami atmosferycznymi. 
Przyczyna? Wilgoć i osady brudu są idealnym 
podłożem dla rozwoju mikroorganizmów.

Efekt lotosu zastosowany na elewacji:
brud spływa z deszczem, a elewacja pozostaje 
sucha i czysta

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych w instrukcjach technicznych i aprobatach szczegółowych wymogów i zaleceń dotyczących produktów.
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Zalety powłok StoLotusan
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70-893	Szczecin
ul.	Balińskiego	23
tel.	91	432	18	50
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cs.szczecin.pl@sto.com
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Centrum	Profili	Elewacyjnych
26-600	Radom
ul.	1905	r.	3U
tel./fax	048	365	53	34
c.s.radom.pl@sto.com

Doradcy Handlowi:

Białystok
tel.	605	165	132

Bielsko-Biała
tel.	603	692	511

Częstochowa
tel.	603	692	522

Gorzów	Wlkp.
tel.	605	165	128
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tel.	605	165	147

Opole
tel.	603	692	529

Radom
tel.	605	165	182

Wałbrzych
tel.	605	165	100
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