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Cembrit Fasadsystem 7S

Fasadsystem 7S består av fibercementskivor, nit för infästning, 
tätningsremsor, foglister och vertikal ventilerad fasadläkt. Systemet passar både till 
nybyggnad och renovering. Fasdskivorna fungerar som en regnkappa och systemet 
blir tätt eftersom läkten tätar den vertikala fogen och foglisten tätar den vertikala 
fogen.

Skivor kan generellt användas i standardformat eller formatsågade på fabrik eller 
byggplats anpassade till varje unikt projekt.

Skivor kan orienteras horisontellt eller vertikalt på fasaden. 

Underlaget utförs med vertikal läkt av stål med ventilerad och dränerad luftspalt.

Brand
Cembrit fasadskivor av fibercement är godkända för användning även på höga 
byggnader klassade i Br1 enligt BBR 5:551.

Vatten och fukt
Skivorna monterade enligt Fasadsystem 7S uppfyller kraven på 

fuktskydd och vattenisolering i BBR kap 6:5324.

Vind
Vindtätning av värmeisoleringen i en yttervägg utföres med 
fukttåligt material avsett för ändamålet och på höga hus av brandklassad typ t ex 
Cembrit Windstopper Extrem. Infästningen av fasadskivorna dimensioneras alltid 
för aktuell vindsuglast. Se tabell ritning FS7S:051.

Övrigt
På ritningarna är vindtätning och plåtbeslag schematiskt visad. Plåtbeslag och
liknande skall i förekommande fall placeras så att vatten leds ut från
konstruktionen.

Cembrit AB:s detaljritningar är endast rekommendationer på hur en anslutning/
detalj kan utföras och ska i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig
projektör innan utförande.

Upplysningar och detaljer i denna anvisning förutsätts vara korrekta men medför
inget garantiansvar för Cembrit AB. Vi förbehåller oss rätten till löpande ändringar
i anvisningen utan fåregående underrättelse.

Cembrit fasadskivor nitade på vertikal stålläkt 

Nitinfästning på bakomliggande vertikal stålläkt












































































	Cembrit Fasadsystem 7S   framsida sept 2020
	FS7S-011 Layout1 2020-09-30
	FS7S-021
	FS7S-031
	FS7S-032
	FS7S-033
	FS7S-034
	FS7S-041
	FS7S-051
	FS7S-052
	FS7S-053
	FS7S-054
	FS7S-055
	FS7S-056
	FS7S-061
	FS7S-062
	FS7S-063
	FS7S-064
	FS7S-065
	FS7S-071
	FS7S-072 Layout1-2020-09-30
	FS7S-073 Layout1 2020-09-30
	FS7S-081
	FS7S-121
	FS7S-122
	FS7S-131
	FS7S-132
	FS7S-133
	FS7S-141
	FS7S-142
	FS7S-151
	FS7S-161
	FS7S-171
	FS7S-191
	FS7S-192
	FS7S-193
	FS7S-201
	FS7S-202

