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Cembrit Solid facadeplader. 

Cembrit PLAN Mini. 

Cembrit PLAN planker. Cembrit Windstopper Extreme. Præstebolig, Bøvlingbjerg.

Cembrit facadebeklædning

MATERIALE
Basismaterialet er fibercementbaserede plader, opbygget af flere sammen
pressede lag. Godkendt som klasse Amateriale (BS1,d0).

Cembrit PLAN/Patina  
Cembrit Patina er en gennemfarvet plade med en naturlig, rustik 
overflade. Du kan se fibrene og fibercementens naturlige strukturer, 
ligesom linjer fra slibningen er synlige.
Det rå materiales naturlige farveforskelle giver en levende overflade
med smukt farvespil. Og med årene vil facaden gradvist opnå en karakte
ristisk patina, og overfladen bliver lysere.

Cembrit PLAN/Patina facadeplader 
Til udvendig beklædning af facader og brystninger samt til gavl, stern og 
underbeklædning.
Farver/overflade: Gennemfarvede plader: Perle 01, Sand 11, Tufa 15, Flint 
21, Grafit 22, Amber 35, Magma 41,  Ruby 42, Adobe 46, Emerald 51, Granit 
67. Mat, slebet overflade. Effektiv beskyttelse mod smuds og snavs.

Cembrit PLAN/Patina brædder
Til udvendig facadebeklædning, gavl og kvistbeklædninger samt stern.
Farver/overflade: Gemmenfarvede brædder i Perle 01, Sand 11, Flint 21, 
Granit 67. Mat, slebet overflade. Effektiv beskyttelse mod smuds og snavs.

Cembrit PLAN/Patina Mini
Til udvendig beklædning af facader og brystninger samt til underbeklædning.
Farver/overflade: Gennemfarvede plader: Perle 01, Sand 11, Flint 21, Grafit 22, 
Granit 67. Mat, slebet overflade. Effektiv beskyttelse mod smuds og snavs.

Cembrit Transparent
Cembrit Transparent er gennemfarvet med en silkemat overflade. Den giver dig 
en kombination af teksturen fra de ubehandlede plader og det uforanderlige 
udtryk med en transparent overfladebehandling.
Den transparente overfladebehandling tilfører pladens overflade en farve, der 
fremhæver fibrene og giver styrke og karakter til udtrykket
Farver/overflade: Gennemfarvede plader med en semitransparent, mat overfla
debehandling.  15 farver.

Cembrit Cover
Cembrit Cover er den perfekte løsning, hvis du vil have stærke farver til et 
mere modigt udtryk.
Fibercementens naturlige overflade er dækket fuldstændigt af en stærk, 
vandbaseret akrylmaling. Du har 26 forskellige standardfarver at vælge 
mellem, og du kan også vælge blandt over 2.000 NCS®farver.

Cembrit Solid
Cembrit Solid er gennemfarvet og overflademalet. Den har således en 
matchende farve på overfladen og på kanterne, og alle udskæringer og 
borede huller får samme nuance som pladens kanter.
Cembrit Solid giver dit byggeri et flot og ensartet udtryk og udover at den 
findes i 18 standard Cembrit farver, kan du også få den i mere end 2.000 
NCS®farver

Cembrit PLAN/Patina brædder af miljøvenlig gennemfarvet fibercement til
fører, med sin rå og rustikke finish, sjæl og karakter til facaden. 

Cembrit Natur HD er en ubehandlet fibercementplade, der kombinerer rå
styrke og æstetik. Pladerne er stærke og hårdføre og bidrager med et 
groft og rustikt betonlook, der matcher deres solide kvalitet. 
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Cembrit Natur HD
Cembrit Natur HD fremstår med en naturlig overflade og karakteristiske
farveforskelle. Pladen patinerer, og dens udseende kan derfor variere fra 
plade til plade. Dette giver et spændende og levende udtryk til facaden i 
stil med overfladen af beton.

Cembrit Windstopper og Windstopper Extreme
Vindtæt lag i lette ydervægskonstruktioner. Diffusionsåben. Gode brand, 
lyd og fugttekniske egenskaber. Godkendt som klasse 1 (K 10 Bs1,d0) 
beklædning i 9 mm tykkelse. 2 farver.

Cembrit Multi Force
Allround byggeplade med høj styrke. Pladen er ubrændbar og en oplagt er
statning for tunge murede eller støbte vægge. Primært som indv. beklæd
ningsplade til både nybyggeri og renovering. Velegnet til indvendig vindues
lysninger.

EGENSKABER 
Pladen har en hård og slidstærk overflade. Den høje pHværdi
gør pladen yderst modstandsdygtig overfor angreb af råd og svamp.

Cembrit planker
Cembrit planker har en flot og naturlig træstruktur med stor variation i 
mønstret. De er den ideelle løsning alle steder på huset, hvor ønsket er 
flot træbeklædning med lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.
Produkterne har en enestående finish, et stilsikkert farveudvalg, samt en 
suveræn flot og holdbar malekvalitet.

TILBEHØR 
EPDM Gummilister som underlag mellem plader og understøtning (træ 
eller stål). Fastgøres med Cembrit facadeskruer.

KVALITETSSTYRING / GARANTI  
15 års Cembrit garanti på alle egenproducerede tag og facadematerialer. 
Certificering af Cembrit produkter iht. ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001 
er en løbende proces og på cembrit.com ses den aktuelle status på certi
ficeringer for hvert enkelt af Cembrits produkter.

Formater mm Tykkelser mm   

Cembrit PLAN/Patina facade 1200 x 2500/3050, 1200 x 2500, 1250 x 3050 6 og 8

Cembrit Solid 1192 x 2500/3050 8

Cembrit Transparent 1192 x 2500/3040, 1250 x 2530/2530/3070 8

Cembrit Cover 1192 x 2500/3050 8

Cembrit Natur HD 397/597/1200 x 2500 og 1200 x 3050 6 og 8

Cembrit PLAN brædder 150/200/250/300 x 2500 6

Cembrit PLAN Mini 594 x 1194/2394 6

Cembrit Windstopper Extreme 600/1200 x 2700, 1200 x 2700/3000 9

Cembrit WS Basic 1200 x 2400 9

Cembrit WS Light 1200 x 2700 4,5 og 6,0 

Cembrit Multi Force 900 x 2550, 1200 x 2550 9 og 12

Cembrit® planker 180 x 3600 8

Cembrit® paneler 1220 x 3050 8

DIMENSIONER

Cembrit Multi Force byggeplade.

Cembrit PLAN, Flint 21. 
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