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Byggeri til landbruget
Tag og Facade
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Fibercement - fleksibilitet og styrke

Hvad er fibercement?
Fibercement er et byggemateriale, der opfylder
alle de krav, der med rette kan stilles til moderne
byggematerialer. Det er et bæredygtigt materiale,
holdbarheden er lang, og kravene til vedligeholdelse
er minimale. Fibercement er ideelt som byggemateriale, fordi det er let og stærkt, hvilket giver mange
forskellige anvendelsesmuligheder. Af fibercements
mange fordele kan bl.a. nævnes:
• 		 Vedligeholdelsesfrit med lang levetid selv under
hårde vejrbetingelser
• 		 Modstår angreb fra råd og svamp og bidrager
derved til et sundt indeklima
• 		 Miljøvenligt materiale fremstillet af cement,
vand, mineraler og PVA- og cellulosefibre
• 		 Brandhæmmende virkning
Perfekt til landbruget
Med vores brede produktprogram tilbyder vi komplette løsninger, der kan dække næsten ethvert
behov inden for tag og facade til landbrugsbyggeri. Produkterne er lette at tilpasse og hurtige
at montere. Dermed opnås økonomisk fornuftige
løsninger, uanset om det er driftsbygninger eller
beboelse, det drejer sig om.
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Trædesikker kvalitet
Cembrit sætter standarden i branchen, når det
gælder trædesikre bølgeplader. Både Cembrit
B6, B9 og B9-S MAX har indstøbte “strips”, der
effektivt sikrer mod gennemtrædning ved færdigmonteret tag, og derved erstatter det traditionelle
trædesikre underlag. Ligeledes sikrer Cembrit
optimal trædesikkerhed ved brug af PC ovenlysplader, som opfylder lovkrav vedr. sikkerhed mod
gennemtrædning (færdigmonteret tag). Færdsel
på færdigmonteret tag må kun ske i begrænset
omfang og med forsigtighed.
Det foretrukne valg til landbrugets bygninger
Fibercementprodukternes mange unikke egenskaber gør dem til et sikkert valg til alle former for
landbrugsbyggerier. Et aggressivt indeklima kombineret med en til tider hård belastning fra det danske
vejr medfører, at man i landbruget stiller store krav
til de byggematerialer, der indgår i de forskellige
konstruktioner – eksempelvis facade og tag.

B YG G E R I T I L L A N D B R U G E T

Nybyggeri eller renovering
Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering af bestående bygninger, tilbyder vi produkter,
der i materiale, design og farver tilgodeser alle landbrugets behov. Ud over materialer til tagdækning
kan det på nybyggeri for eksempel være bølgeplader
eller Cembrit Patina facadeplader til arkitektonisk
flotte beklædninger af gavle, trempler eller udhæng.
Ved renoveringsopgaver kan der skabes spændende
fornyelser med bølgeplader i flotte farver, eller ved
at udskifte vedligeholdelseskrævende træværk med
Cembrit Patina plader eller de populære Cembrit Plank
i fibercement. Flotte og vedligeholdelsesfri løsninger,
som også er ideelle til gavl, trempel og udhæng.
Stærke produktfordele
Hurtig montage
Komplette løsninger med farvetilpasset tilbehør
Stort farveudvalg
Ingen kondensproblemer
Effektiv lyddæmpning
Minimal vedligeholdelse
Lang levetid
15 års fulddækkende Cembrit garanti
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B9-S
MAX, Mørkegrøn
(specialfarve)
HardiePlank®
brædder:
Cedertræstruktur, hvid / koksgrå

Langtidsholdbare løsninger fra Cembrit
Moderne fibercementprodukter er langtidsholdbare og tåler selv de skrappeste påvirkninger, som
det danske vejr byder på. Det sikrer vi igennem
omfattende produkttest og en løbende overvågning af et meget stort antal bygninger - såkaldte
holdbarhedsinspektioner.
Inspektionerne omfatter alle forhold, der har relation til tagets eller facadens funktion og visuelle
fremtræden. Herunder også forhold som rustnedslag fra siloer eller ventilationsinstallationer, begroninger, ændringer i farvenuancer m.v. Inspektionerne sikrer, at produkter fra Cembrit altid lever op
til de krav, som vores kunder med rette kan stille
med hensyn til kvalitet og holdbarhed.
Gennemtestet kvalitet og effektiv garanti
Cembrit produkter er omfattet af 15 års fulddækkende Cembrit Garanti, der også dækker håndværkerudgifter. Vores garanti er en af de bedste
på markedet.
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Miljø
Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer. Certificering af Cembrit produkter i henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS
18001 er en løbende proces og på cembrit.com
ses den aktuelle status på certificeringer for hvert
enkelt af vores produkter. Vi arbejder målrettet på
at sikre bæredygtighed i alle processer fra råvare
til genanvendelse.
God økonomi
En løsning med bølgeplader i fibercement er økonomisk attraktiv. Produkterne er lette at tilpasse og
hurtige at montere. Dermed opnås økonomisk fornuftige løsninger, uanset om det er driftsbygninger
eller beboelse, det drejer sig om.
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Cembrit 40x40 Skifertag, sortblå

FIBERCEMENT
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Ventilation / Ovenlys
Ventilation
Ventilation forbedrer indeklimaet og beskytter
bygningen. I moderne landbrugsbyggerier tages
der højde for væsentligt flere faktorer end tidligere. Eksempelvis ønsker man i dag at sikre et stort
luftskifte ved at variere staldens klima i forhold til
vejrforholdene. Det er vigtigt at få den korrekte
ventilation, og derigennem opnå mindre kondens.
Med den korrekte ventilation beskyttes bygningens
konstruktion og risikoen for råd og svamp minimeres. Dermed opnås den optimale levetid for tag,
tagkonstruktion og bygningen som helhed.
Ingen kondensdryp
I landbrugsbygninger anvendt til dyrehold er luftfugtigheden ofte høj og generende for både dyr og
de mennesker, der opholder sig i bygningen. For
at sikre et godt indeklima bør man derfor i projekteringsfasen overveje, hvilke byggematerialer, der
egner sig bedst. Fibercementprodukterne kan klare
disse hårde belastninger, da de – modsat mange
andre tagmaterialer – evner at optage væsentlige
mængder fugt uden kondensdryp.

Ovenlys - bedre trivsel og højere ydeevne
Cembrit Soft Light er en ovenlysplade, der på unik
vis blødgør lyset uden at reducere styrken. Pladen
sikrer desuden mod gennemtrædning (færdigmonteret tag). Det bløde lys er langt mere behageligt at
opholde sig i for både dyr og mennesker.I avlsbygninger giver det bedre trivsel og forbedrer dyrenes
ydeevne, da
denne type ovenlys forhindrer direkte solindfald og
opvarmning på
hvileområder. I ridehaller giver det roligere dyr. Pladerne kan
monteres præcist dér i tagfladen, hvor der er behov for det.
Herved kan behovet for kunstigt lys reduceres betragteligt.
Ovenlyspladen er fremstillet af stærkt, langtidsholdbart og
trædesikkert PC-materiale.

Godt indeklima
Bedre trivsel
Højere ydeevne
V E N T I L AT I O N / OV E N LY S
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Cembrit Toscana, sort
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Cembrit Bølgeplade B6-S, ubehandlet

Cembrit Bølgeplade B6-S, sort

I N S P I R AT I O N
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Cembrit Plank
Cembrit Plank i fibercement 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. Cembrit Plank ligner træ til forveksling, men er fremstillet af miljøvenlig og
stort set vedligeholdelsesfri fibercement.
Såvel tilpasning som håndtering er enkel og
ligetil, og det betyder i sidste ende en bedre
byggefinish. Cembrit Plank understøttes af
et komplet tilbehørsprogram, der fuldender
det flotte udtryk.
Holdbar malekvalitet
Cembrit Plank og Cembrit Panel har en fulddækkende overfladebehandling. En automatiseret maleteknik sikrer produkterne en flot
overflade og maksimal modstand mod vejrpåvirkninger. Cembrit yder 15 års Cembrit
Garanti, som også omfatter overfladebehandlingen. Vi tilbyder specielle farver på
bestilling.

Farver med træstruktur

CP 010c

CP 030c

CP 040c

CP 050c

CP 080c

CP 150c

CP 180c

CP 210c

CP 260c

CP 280c

CP 370c

CP 380c

CP 510c

CP 600c

CP 180s

CP 210s

Farver med glat overflade

CP 010s

CP 150s

Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.

Cembrit Patina
Cembrit Patina er en populær facadeplade med
et rustikt udtryk og et spændende farvespil.
Pladen er gennemfarvet med imprægneret
overflade, hvor materialets fibre er synlige
og giver en levende og stemningsfuld overflade. Efterhånden som pladen patinerer,
bliver overfladen lysere. Cembrit Patina
kræver stort set ingen vedligeholdelse.
Cembrit Patina fås gennemfarvet i 11 afstemte nuancer. Desuden fås også Natur HD, som
leveres uslebet og uden imprægnering i en
naturlig cementgrå farve.
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FACA D E

P 020

P 050

P 070

P 222

P 313

P 323

P 333

P 343

P 545

P 565

P 626

Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.
Produktprøver kan bestilles gratis via cembrit.dk
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Cembrit Bølgeplader
Bølgeplader fra Cembrit fås i flere forskellige
profiler og formater: de klassiske B5, B6, B6-S
eller B9-S og B9-S MAX Bølgeplader er særligt
velegnede til store tagflader på industri- og
landbrugsbyggerier.
Profilerne B6, B9 og B9-S Max leveres som
trædesikre plader. Disse plader har indstøbte
strips, der sikrer imod gennemtrædning på
det færdigmonterede tag. *Pladerne er især
velegnede til byggeri i landbruget.

Grå

Antracit

Sortblå

Teglrød

Mokka

Mørkegrå, ubehandlet

Rødbrun

Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.

* Færdsel på færdigmonteret tag må kun ske i begrænset
omfang og med forsigtighed.

Cembrit Skifer
Cembrit Skifer i miljøvenlig fibercement, fås i
farverne sortblå eller skifergrå. Cembrit Skifer
er en elegant og stilren tagløsning, der passer til
såvel nybyggeri som til ældre, klassiske ejendomme. Overfladen har en smuk silkeblank finish.
Cembrit Westerland skifer har en overflade,
som minder om kløvet naturskifer. Fås kun i
sortblå og kun som fuldkantet.

Sortblå,
Westerland

Sortblå

Skifergrå

Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.

Cembrit Toscana
Cembrit Toscana er et nyt og spændende
tagprofil til danske tage. Toscana pladernes
stilrene udtryk er et smukt alternativ til bl.a.
den kendte, klassiske bølgeplade, og med en
kombination af bølger og plane flader fremstår Cembrit Toscana med et markant og
moderne udtryk bl.a. til stuehuset.

Sort

Teglrød

Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.

Med Cembrit Toscana får du et tæt og stærkt
tag, der kræver minimal vedligeholdelse og
som bevarer sit udseende og sine styrkemæssige egenskaber langt ind i fremtiden.

TAG
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Gasværksvej 24, 1.
9000 Aalborg
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BLAD 060

Tel. +45 99 37 22 22
info@cembrit.dk
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En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores
søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle
bygherrer.
Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade. Cembrit
rådgiver gerne i projekteringsfasen og undervejs i byggeriet. Vores konsulenter vejleder både på tegnestuen og byggepladsen.
Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer og efter de strengeste kvalitetsnormer. Certificering af Cembrit produkter i
henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001 er en løbende proces og på cembrit.com ses den aktuelle status på certificeringer for hvert enkelt
af vores produkter. Vores garanti er en af de bedste på markedet.
Garanti
Cembrits produkter er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.
Salg
Cembrits produkter og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning
om produkternes anvendelse.
Nærmeste forhandler kan findes på Cembrits hjemmeside cembrit.dk.

