Cembrit Patina Rough
The rough imitation of nature

C E M B R I T PAT I N A R O U G H

Cembrit Patina Rough
Fasadskiva i fibercement med inspiration från naturen

Cembrit Patina Rough är en sandblästrad

• Rustikt uttryck

fibercementskiva med en rustik och rå struktur.

• Rå och naturlig yta

Skivan har ett spännande, äkta och levande uttryck.

• Karakteristisk patina

Varje skiva är unik, vilket betyder att Cembrit Patina

• Sobert och levande färgspel

Rough har en naturlig och diskret variation av färg

• Minimalt underhåll

och textur – som om den formats av naturen över
tid. Detta utseende tillför en mineralisk, naturlig och
diskret finish till fasaden som påminner om naturligt
åldrad sandsten.

Den nordiska naturen har varit inspirationskällan till färgvalet.
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C E M B R I T PAT I N A R O U G H

Ett naturligt material
för fasaden

Klassisk design med
egen materialkänsla

Cembrit Patina Rough tillverkas av naturliga
material: cement, mineraler och vatten tillsammans
med cellulosafibrer. Med tiden kommer skivornas
yta att patinera och ge fasaden en uttrycksfull,
ärlig och naturlig look. Resultatet är en så gott som
underhållsfri fasad med exceptionell hållbarhet som
utvecklar karaktär och stil med åren.
Skivan hydrofoberas vilket gör att ytan blir vattenavvisande och får en stark motståndskraft mot smuts
och fläckar. Eftersom skivorna härdats i autoklav
slipper man dessutom tänka på att kantförsegla ytor
som bearbetas på arbetsplatsen, något som sparar
både tid och pengar.

Cembrit Patina Rough är en homogen och genomfärgad fibercementskiva som med sin olackade och
sandblästrade yta påminner mer om stenskivor än
andra fasadskivor – kombinerat med fördelarna av
den tunna tjocklecken och den låga vikten per m2.
Den naturliga ytan ger dessutom fördelen att mindre
skador inte blir lika synliga som på lackade skivor och
ytan kommer patineras med värdighet.
Cembrit Patina Rough ger oändliga designmöjligheter
i kombination med andra texturer och material.

Färger

Egenskaper

P 070r

Längd
Bredd
Tjocklek
Vikt
Yta

2500/3050mm
1250/1192mm
8mm
11.6kg/m2
Struktur

P 545r

De tryckta kulörerna i denna färgkarta kan skilja sig från
produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till
produktprov@cembrit.se
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Cembrit AB
www.cembrit.se

Box 42013
Västberga allé 5, 10 tr
126 12 Stockholm

T +46 (0)8 506 608 00
E info@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.

