Windstopper Extreme
Ingår i Minerit concept
Extremt tunn vindskyddsskiva för lätta väggar - fuktsäkert & robust.

CEMBRIT WINDSTOPPER EXTREME

Tål 12 mån
exponering !

Bara 4,5 mm
Nu finns en ännu tunnare vindskyddsskiva som enkelt kan ritsas och
knäckas. Den har blivit drygt 20% lättare och det gör stor skillnad för
hanteringen ute på bygget.
Detta vindskydd klarar vädrets makter 12 månader utan fasadbeklädnad.
Skivan är fuktsäker och trots att den är så extremt tunn är den tillräckligt
robust på bygget. Det blir lite spill och den "smular inte"
Precis som sin föregångare finns inga krav på heltäckande skyddskläder.
Snabbt montage på träregelstommar med spikpistol och pappspik gör
skivan populär på bygget och i husfabriker. På stålregelstomme skruvas
skivan upp utan förborrning. Det är enkelt och spar tid.
Vi trycker vårt namn på framsidan som en kvalitetsstämpel och för att
stolt visa upp var våra vindskydd tryggar fasader.

Tj 4,5 mm används bakom fasader av t.ex. trä,
tegel, skivor, plåt.
Tj 9 mm används där det också finns extra
höga krav på ljudisolering eller på hållfasthet
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Cembrit Windstopper Extreme tätas med
tejp för exponering under 12 månader. Lösningen är Sintef godkänd.

Tunn
Lättmonterad
Robust
Och...
• fuktbeständig
• motverkar mögel
• diffusionsöppen
• obrännbar
• stomstabiliserande
• styvheten minskar luftrörelser i isoleringen
• tål hög temperatur
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Mått och vikt
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Skivtjocklek
mm

Format
mm

Vikt
kg/m2

4,5

900 x 2700

7,6

4,5

1200 x 2700

7,6

4,5

1200 x 3000

7,6

4.5x900x3000
mm kan beställas till projekt.
9
9 mm finns också i båda bredder i längden 2700 mm,
den används vid höga ljudkrav eller hållfasthet.
Cembrit Windstopper är grå och har glittrande yta.
Läs monteringsanvisningen före montage, den finns
på hemsidan.
Innehåller ej glasfiber.
Skivan finns listad hos Basta, Sunda hus och Byggvarubedömningen.

Tillbehör
Det finns vertikala och horisontella fogprofiler samt
montageskruv samt tejp för skarvtätning. (Pappspik
kan även användas, finns hos din återförsäljare).

Produkterna i MINERIT CONCEPT finns hos
ledande byggmaterialhandlare.
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
EPD ISO14025 EN 15804

Cembrit Oy, P.O. Box 46, 08681 LOHJA
Finland
EN 12467:2004:E NT D3 I
EN 13501-1:2002:E /A2 s1, d-0

Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm
Sweden

Tel.: +46 8 506 608 00
Fax: +46 8 506 608 99
info@cembrit.se
cembrit.se

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.

