Būvniecības plāksnes

Cembrit Construction
Tīrs šķiedrcements – kad nepieciešama
dabīga un raupja izteiksme.

CEMBRIT CONSTRUCTION

Produkta apraksts

Cembrit Construction šķiedrcementa celtniecības
plāksnes ir ideāli piemērotas gan jauno, gan jau
esošo, veco ēku atjaunošanai un montēšanai.
Cembrit Construction ir droša plāksne, kuru var
izmantot ventilējamās fasādes, balkonu, pamatu,
kombinēto sistēmu, lauksaimniecības ēku un citai
ēkas apdarei. Tāpat , Cembrit Construction plāksnes
var izmantot kā pamatni, pārklājot tās ar citiem
materiāliem - krāsojot.

ķīmiski neapstrādātiem izejmateriāliem. Cembrit
Construction ir Somijā ražots izstrādājums un
radīts kā izturīgs materiāls pret nolietošanos un
ekstremāliem ziemeļu laika apstākļiem, tādiem kā
lielas temperatūras un mitruma svārstības.

Tehniskie dati
Izmēri, mm

Cembrit Construction šķiedrcementa plāksnes ir
viendabīgas, dabiski pelēkā cementa krāsā, ar gludu
virsmu, kas nodrošina vienkāršu materiāla krāsošanu
vai citu apstrādi. Cembrit Construction plāksnes ir
ražotas no ekoloģiski tīriem, videi draudzīgiem un

1192 x 2500 8/10 mm
1192 x 3050 8/10 mm
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Cembrit Construction stiprināšana
ar skrūvēm pie cinkotā tērauda karkasa
FE 1.2x20/25/95/25/20 mm

8 mm
100 mm
30 mm

100 mm

max 400 mm (≥ 8 mm)
max 1500 mm

30 mm

1.

Min.
25 mm
max 400 mm (≥ 8 mm)
EPDM

15∞

16mm

60 m/s

30mm

1,5 mm
20 m/min

1,5 mm

max

625

mm

(≥ 8

mm

)

Cembrit Construction stiprināšana
ar skrūvēm pie koksnes karkasa
8 mm
100 mm
25 mm

100 mm
25 mm

Min.
25 mm

max 400 mm (≥ 8 mm)

max 400 mm (≥ 8 mm)

1.

EPDM
15∞

60 m/s

1,5 mm
16mm

1,5 mm
Min. 25x95 mm
max

625

Min. 25x45 mm
mm

(≥ 8

mm

)

20 m/min

30mm
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Cembrit
P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja, Finland

Tel. +358 19 287 61
info@cembrit.fi
www.cembrit.fi

Cembrit ir daļa no viena no Eiropas vadošajiem būvizstrādājumu ražotājiem - Cembrit Holding. Grupas galvenie produkti ir cementa
šķiedras bāzes jumta segumu materiāli un fasādes apdares plāksnes. Lai sniegtu labāko, ko šie produkti var dot, ir attīstīti virkne īpaši
pielāgotu stiprinājumu un papildelementu. Tas dod iespēju rast arhitektonisku risinājumu jebkuram jumta vai fasādes uzdevumam –
neatkarīgi no tā, vai būve ir uzņēmējdarbības, personīgai vai lauksaimniecības izmantošanai. Produkcija tiek ražota tehniski mūsdienīgās
ražotnēs un tiek pārdota caur profesionālu filiāļu un izplatītāju tīklu. Mūsu pieredze un personīgās saistības ir neatņemama Cembrit
piedāvāto risinājumu sastāvdaļa, neatkarīgi no tā, vai tas saistīts ar izstrādājumiem, atbalstu vai partnerību.

