
Gevel
Cembrit Patina, in de massa gekleurde
vezelcementplaat

Neemt geen water op
en is vuilafstotend

Bestand tegen extreme
weersomstandigheden

Eenvoudige installatie
en licht in gewicht

Weinig tot geen onderhoud
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Gevelplaten in vezelcement
De door-en-door gekleurde en geschuurde Cembrit
Patina gevelplaten hebben de uitstraling van beton,
maar zijn daarentegen een lichtgewicht.

Het kleurenverloop in en tussen de panelen zorgt voor
een indrukwekkend kleurenspel aan de gevel. Het
oppervlak is vlak geschuurd en geeft de gevel een zachte
uitdrukking. Cembrit Patina gevelplaat combineert
sterkte met gebruiksgemak en een stijlvolle, veelzijdige
aanblik.

Een duurzaam materiaal
Cembrit Patina gevelplaat is vervaardigd uit natuurlijke
materialen: cement, minerale stoffen, water en
organische vezels. Deze combinatie zorgt voor de unieke
eigenschappen: duurzaam, sterk, en met een unieke
look.

Voor renovatie en nieuwbouw
Door het lichte gewicht van de gevelbekleding en de
slimme opbouw als voorzetgevel past dit bij elk
bouwsysteem.
De geventileerde gevelopbouw beschermt de woning
tegen regen en reflecteert de warmte van de zon.

Talrijke variatie- en combinatiemogelijkheden
Dankzij de ruime keuze aan kleuren, de vele vormen en
afmetingen zijn ze geschikt voor elk ontwerp of type
gebouw.

Cembrit Patina gevelplaten geven de gevel een
waardevolle karakteristieke expressie. In de loop der tijd
krijgt de gevel die zo gezochte patinalook. Hun rijke
schakeringen geven karakter aan elk bouw- of
verbouwproject. 
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BESCHIKBAAR IN

In stock
Pearl P222 - 8 mm 1250 x 2500 mm
Granite P020 - 8 mm 1250 x 2500 mm
Quartz P050 - 8 mm 1250 x 2500 mm
Flint P070 - 8 mm 1250 x 2500 mm

Op bestelling
Contacteer ons voor informatie over het uitgebreide
assortiment kleuren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Afmetingen in stock : 
8 mm - 1250 x 2500 mm
Afmetingen op bestelling : 
Lengte : 2500, 3050 mm
Breedte : 1200, 1250 mm
Dikte : 8 mm
Gewicht : 13,6 kg/m2

Brandklasse (EN 12501) : A2, s1-d0
Door-en-door gekleurd
Zaagsnedes hoeven niet afgewerkt te worden.

 

ACCESSOIRES

Schroef (4,8 x 38 mm) ❶
Alle kleuren
Zelfborende Metaalschroef 2 (4,8 x 29 mm) ❷
Alle kleuren, op bestelling
EPDM Voegband ❸
EPDM Voegband 30 mm 30 m (zwart of wit)
EPDM Voegband 90 mm 30 m (zwart of wit)
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Cembrit Patina, in de massa gekleurde
vezelcementplaat

Hoeken/Profielen
Buitenhoek* ❹ Alle kleuren
Binnenhoek* ❺ Alle kleuren
Aansluitprofiel* ❻ Alle kleuren
Ventilatie Profiel* ❼ Aluminium kleur
Horizontaal Profiel* ❽ Zwart (stock), andere
kleuren*

*Op bestelling

BEVESTIGINGSOPTIES

Mechanische Bevestiging

Houten achterconstructies: 
schroeven
Aluminium achterconstructies: 
popnagels
Stalen achterconstructies: 
schroeven en popnagels

Verlijmd
Wij adviseren het gevellijmsysteem van Bostik.

Aandachtspunten:

De Cembrit vezelcementplaten kunnen als
gevelpanelen worden gemonteerd met open
horizontale voegen, of met horizontale
voegprofielen. De platen kunnen eveneens op
plankformaat gezaagd worden en vervolgens
horizontaal gepotdekseld of verticaal 1 op 2
gemonteerd worden.

De achterconstructie is altijd bevestigd aan de
binnenmuur en dient het gewicht van de
gevelbekleding over te dragen op de
hoofdconstructie.

Cembrit gevelbekleding moet altijd als een
geventileerde gevel worden uitgevoerd met een
open ventilatiespouw van minimaal 25 mm. In
speciale situaties (b.v. hoge gebouwen) kan deze
norm worden verruimd door lokale wetgeving.
Ventilatie inlaat en uitlaat moet een vrij oppervlak
hebben van tenminste 200 cm2/m.
 

 

VM Building Solutions helpt u
graag verder bij de uitwerking van
uw project.

U kan bij ons terecht voor :
-  Technische ondersteuning
-  Bijkomende informatie
-  Stalen

Contacteer VM Building Solutions via info@irs-btech.be of via uw
verdeelpunt.
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