Cembrit Solid
Gevelplaat in vezelcement met gekleurde kern
en een dekkende acrylaat kleurlaag
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Dekkende acrylaat kleurlaag

Door-en door gekleurde basisplaat in
vezelcement
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Cembrit, specialisten in
vezelcement
Sterk Recept

Natuurlijke ingrediënten

Het geheim achter de indrukwekkende sterkte en
duurzaamheid van Cembrit vezelcement panelen
bevindt zich in ons productieproces. Zeer dunne
lagen vezelcement worden onder enorme druk op
elkaar geperst alvorens ze gedurende een aantal
weken aan de lucht gedroogd worden. Versterkt
door zorgvuldig geselecteerde vezels, maken de
vele laagjes vezelcement de panelen tot één van de
duurzaamste bouwmaterialen.

Met de sterke samenstelling van cement, minerale
vulstoffen, cellulose, organische vezels ... en niet
te vergeten een scheutje water, zijn Cembrit
vezelcement platen opgebouwd uit natuurlijke en
milieuvriendelijke grondstoffen.

Beproefde kwaliteit
Cembrit panelen worden gedekt door een reeks van
certificaten die hun prestaties en de naleving van
diverse strenge normen benadrukken:
• 		 het kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 9001
• 		 de CE-conformiteitsverklaring
• 		 Europese Verordening bouwproducten (EU)
nr. 305/2011/EU, CPR
• 		 EN 12467:2012 vlakke vezelcement platen
• 		 de Environmental Product Declaration
MD-18011_FR volgens ISO 14025 en
EN 15804
• 		 de A2-s1,d0 brandklasse volgens
EN 13501-1, wat betekent dat ze praktisch
onbrandbaar zijn.
Cembrit geeft dan ook 15 jaar productgarantie op
het Cembrit Solid assortiment.

De groene voetafdruk
Cembrit gevelpanelen dragen het “epddanmark”
label, de groene voetafdruk van Wieg tot Werk.
Het label is gebaseerd op een Environmental
Product Declaration (EPD) uitgevoerd door
het Danish Technological Institute Sustainable
Construction. Het EPD beschrijft de milieu-impact
van het bouwproduct. Het rapport heeft als doel de
duurzame ontwikkeling van de bouw te bevorderen.
Het EPD document is online beschikbaar.
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Intens
Uniek
Krachtig
De Cembrit Solid is een reeks van in de kern
gekleurde vezelcementgevelpanelen met een
dekkende acrylaatkleurlaag. De kleur van de kern
is afgestemd op de kleur van de buitenkant. Door
die combinatie heeft het volledige oppervlak van
uw gevel dezelfde kleur, inclusief de randen van de
platen, uitsnijdingen en boorgaten.
Cembrit Solid is uitzonderlijk duurzaam, blijft
kleurecht en kan volledig gerecycleerd worden. De
platen kunnen worden geschroefd of verlijmd op
houten of metalen achterconstructie.
Cembrit Solid gevelpanelen worden uitgevoerd
in 18 expressieve standaardkleuren. Om uw
gevelproject een nog uniekere expressie te geven
kan Cembrit Solid in een aantal NCS-kleuren
geleverd worden.
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Cembrit Solid
Afmetingen
Gekantrecht
Niet-gekantrecht

mm

1250 x 2500

mm

1250 x 3050

mm

1270 x 2530

mm

1270 x 3070

Dikte

mm

8

Gewicht

kg/m

2

14,2

Eigenschappen

6

Door-en-door gekleurd

Ja

Watergedragen Acrylcoating

Ja

Aantal kleuren

18 + NCS/RAL

Categorie

EN 12467

NT A4 I

Brandklasse

EN 13501

A2-s1,d0

GEVEL

Kleuren

S 676

S 212

S 747

S 656

S 282

S 757

S 606

S 030

S 151

S 616

S 070

S 525

S 101

S 515

S 131

S 334

S 191

S353

Dit is een gedrukte reproductie van de werkelijke kleur. Vraag een monster aan voor de correcte kleur.
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Cembrit B.V.
Vonderweg 7
7468 DC ENTER
Nederland

T: +31 (0)85 489 07 10
F: +31 (0)85 489 07 19
E: info@cembrit.nl
www.cembrit.nl

Cembrit is één van de leidende vezelcementfabrikanten in Europa voor dak- en geveloplossingen. Met moderne productiefaciliteiten in Finland,
Polen, Tsjechië en Hongarije en een breed lokaal distributienetwerk zijn wij een aantrekkelijke partner voor zowel architecten als aannemers. Bij
Cembrit zijn we er trots op dat wij u een breed assortiment producten kunnen aanbieden, dat bijna elke behoefte dekt voor gevel en dak.
Onze technische afdeling staat altijd klaar met advies en begeleiding in alle fasen van het bouwproces – van bouwtekening tot onderhoudsadvies.
Alle vezelcement producten van Cembrit worden volgens de strengste kwaliteitsnormen in onze ISO-gecertificeerde fabrieken geproduceerd.

