Cembrit lanserar XtL System – en helhetslösning som
förenklar fasadrenoveringen av miljonprogrammet
Flertalet av de cirka en miljon lägenheter byggda mellan 1965‐1975 som ingår i det så kallade
miljonprogrammet är nu i akut behov av fasadrenovering och energieffektivisering. XtL System är ett
skräddarsytt program för fasadbeklädnad där man enkelt kan kombinera fasadmaterial, ventilerad
läkt och olika typer av isolering i en helhetslösning för att så långt som möjligt förenkla beställning och
montering. Programmet är framtaget i ett samarbete mellan Cembrit och Europrofil.
– Med XtL System förenklar vi för både fastighetsägare och byggare. Det blir enkelt att beställa och man
kan tidigt i projektet få kontroll på alla kostnader, samtidigt som vi hoppas att vi kan bidra till ett mer
energieffektivt bostadsbestånd, säger Anna Ranow på Cembrit.
Renoveringsprogrammet består av de näst intill underhållsfria fibercementskivorna och olika ventilerade
konstruktioner som kan kombineras med olika tilläggsisoleringar. En räcka fasadsystem med alla detaljer
lösta finns att välja bland och kan skräddarsys för att även passa sneda och skeva byggnader utifrån ett
antal grundkoncept.
Detta ingår i XtL System:
•
•
•
•

Ett brett urval av Cembrits fibercementskivor
Liggande eller stående läkt från Europrofil
Reglar för olika typer av isolering från Europrofil
Systemritningar

Som kund uppger du bara din totala fasadyta och vi kommer tillbaka med förslag på helhetslösning,
leveransplan och pris.
Skanska Direkt i bräschen för fuktsäkert byggande
Ett exempel där metoden tillämpats är Skanskas renovering av fyra trevåningshus på Bautastensgatan i
Göteborg. Där har fasaderna fått ny tilläggsisolering och eternitplattorna från miljonprogrammets dagar
har bytts ut mot stilrena fibercementskivor.
– Monteringen gick smidigt med minimalt med spill, och något som speciellt uppskattades var den
färdigmonterade EP‐duken på hattprofilerna som möjliggjorde en högre produktionshastighet, säger
Mikael Bengtsson, produktionschef på Skanska Direkt.

Bautastensgatan före, under och efter. Eftersom renoveringen görs utifrån går det fortfarande att bo i
lägenheterna medan arbetet pågår.

– Målet är fasader som håller estetiskt inte bara som nya utan även under lång tid. Det vore fel att
upprepa stordriften och inte ta tillvara chansen att estetiskt omforma trista bostadsområden. Vi jobbar
ständigt för att förenkla för våra kunder och XtL är ett bra exempel på det. Med programmet går det att
kombinera estetisk och energieffektiv fasadrenovering, vilket gynnar alla parter säger Anna Ranow,
informationschef på Cembrit.

För mer information, kontakta:
Anna Ranow, informationschef, Cembrit, tel: 070‐736 47 67, e‐post: anna.ranow@cembrit.se
Sven‐Bertil Odelmark, Europrofil, tel: 070‐598 79 05, e‐post: sbo@europrofil.se

Cembrit är en av världens största tillverkare av cementbaserade byggskivor tillsammans med system för
hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar. Företaget som är ledande inom fibercement i
Sverige omsatte 177 Mkr 2011. Sverigeverksamheten härstammar från ett företag som hette Tepro
Byggmaterial AB som Cembrit köpte 2003. För mer information besök www.cembrit.se

