
UNDERHÅLLSFRI 
SOCKEL!
STENI Terra sockelskiva

BÄSTAGARANTI

25Y



STENI Terra är en sockelskiva av glasfiberarmerad 
polymerkomposit med en yta av krossad 
natursten. Den är mycket lämplig för inklädning av 
socklar, vindskydd, garage, stödmurar mm.

STENI Terra levereras i standardutförandena grå, vit och 
svart natursten. Skivorna ger husgrunden ett snyggt 
utseende som består år efter år.
Skivorna är dessutom lätta att rengöra och har en unik 
konstruktion med en kärna av sten, vilket gör STENI 
till marknadens tåligaste skiva. Glasfiberarmerad 
polymerkomposit har lång livslängd och ger den bästa 
totalekonomin.

STENI Terra monteras som luftad beklädnad, vilket ger klara
fördelar:

 ◊ Husgrunden håller sig torr
 ◊ Risken för frostsprängning i grunden minskar
 ◊ Grundens isoleringsförmåga förbättras
 ◊ Mögelpåväxten minskar

STENI TERRA 
SOCKELSKIVA

Skivans format: 595/1195 x 2395 mm

Tjocklek: ca 5 mm

Vikt m2: ca 9,5 kg

Färger:

OBS! Glöm inte att kontrollera produktionsdatum (batch-datum), 

står på skivans baksida, så att du får skivor från samma 

produktion till din nya sockel!

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Sockel, garage, uthus, stödmurar mm.

GRÅ VIT SVART

PRODUKTEGENSKAPER

EFTERFÖRE

DIFFUSIONSTÄT 
100% väder och fuktbeständig.

FROSTSÄKER 
Skivan tål extrema 
utetemperaturer.

LÅNG LIVSLÄNGD 
25 års garanti. 

ROBUST OCH 
SLAGTÅLIG 
Lämpar sig utmärkt för utsatta 
miljöer.

LÄTT ATT RENGÖRA 
Kan tvättas med högtryck, 
max 100 bar. Läs mer i 
rengöringsdokumentet på steni.se

ENKEL ATT 
MONTERA 
Monteras liggande på befintlig 
sockel.

LUFTAD FASAD 
Sockeln håller sig torr!

LÅG VIKT 
Endast 9,5 kg pr m2

FÖRDELAR



40cm

Skruva fast regeln 
på sockeln med 
max 400 mm 
avstånd från center 
til center av regeln.

Häfta fast EPDM-
band på regeln. 
Bandet ska täcka 
hela regeln.

Kapa och förborra 
skivorna från 
baksidan, Ø5 mm.

Skruvavstånd 
minst 15 mm 
från skivans kant 
och max 300 mm 
skruvavstånd på 
regeln.

Skruva fast 
skivorna med 
STENI Terra skruv, 
på den EPDM-
täckta regeln.

Skivorna monteras 
med 4-6 mm 
mellanrum.

För god luftning, 
se till att det är 
tillräcklig öppning 
längst ner och 
uppe, 8-10 mm 
luftspalt.

Se vår monteringsfilm på steni.se

REKOMMENDERAD PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING: 
Skyddsglasögon, handskar, hörselskydd, munnskydd, 
skyddsskor och hjälm. 

ANNAT MATERIAL: Tryckimpregnerade reglar (21 x 70 
mm), lämpliga fästen för din sockel, diamantborr (Ø5 
mm), diamantbelagd kapskiva, EPDM-band, häftpistol 
och STENI Terra skruv.

Syrafast och rostfri 
skruv (A4) och EPDM 
fogband levereras i tre 
färger (grå, vit, svart).

DU BEHÖVER:MONTERING

 Vänd dig till din 
byggmaterialhandlare 

eller kontakta oss på telefon:
+46 (0) 31 706 08 70

KONTAKTA OSS
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STENI fasadlösningar ger ett unikt och bestående arkitektoniskt uttryck – med 
hög kvalitet. Vi erbjuder ett stort sortiment fasadskivor, med allt från färgade 
och släta ytor med olika glanstal, till vackra strukturer med krossad natursten 
i olika färgnyanser och stenstorlekar. Vi erbjuder även fasadskivor med tryckta 
motiv och mönster, även med dina egna fotomotiv. STENI ger dig möjlighet att 
utforma fasaden precis som du vill ha den!
 
Sedan starten 1965 har STENI levererat mer än 48 miljoner kvadratmeter 
fasadskivor världen över. Vi
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