
Under tak ute
Cementskivor som brandskydd 
i takfot och taksprång utomhus



2

Brandskydd, lång livslängd  
och litet underhåll

Cembrit fibercementskivor

Ventil

Sortiment Rek. tjocklek Yta

Cembrit Multi Force 
(Minerit Normal) 9 alt 12 mm Obehandlad cementgrå, kan platsmålas*  

Användes utomhus endast i helt regnskyddade lägen.

COLOURFUL 8 mm 
En fasadpalett med 3 produkter och 49 färger, genomfärgade och lackerade. 
Cembrit Transparent, Cembrit Solid, Cembrit Cover.

AUTHENTIC 8 mm
Genomfärgade fibercementskivor med slipad och hydrofoberad yta.  Cem-
brit Patina Original, Cembrit Patina Rough, Cembrit Pataina Inline

*Använd utomhusakrylat- silikonharts- silikatfärg alt. strukturfärg/ytputs.

Inklädnaden

 
Se även särskilda 
produktbroschyrer i 
vår pärm Fibercement-
skivor. 
Vi formatsågar skivor 
anpassade till det 
aktuella projektet.
Montering enl separat 
anvisning.

 
En takfot som undertill kläs in tätt med Cembrits brandsäkra fibercementskivor 
minskar avse värt risken för brandspridning till vinden. Ventila tion av vinds-
utrym men skall då anordnas via ventiler upp genom yttertaket.
Andra exempel på husets femte fasad är arkader, pelargångar, portiker och 
skärmtak. Cembrit har ett brett skivsortiment.
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Minska risken för brand på vinden!

Utrymningsvägar, loftgångar, trapphus, skärmtak mm
I utrymningsvägar skall takytor ha ytskikt lägst klass B-s1, d0 anbringat på 
obrännbart lägst klass A2-s1, d0 underlag eller beklädnad K2 10.  
Cembrit Multi Force (MINERIT) från 9 mm tjocklek är godkänd som bekläd nad 
K210 och är dessutom klassad som helt obrännbart material = A1.
Fasadskivorna COLOURFUL och AUTHENTIC har brandklassificering A2-s1,d0. 

Under Tak Ute
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Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för 
hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus.
Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig 
tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på
byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper 
till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du 
får en unik partner.


