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Produktinformation
HardiePlank®
HardiePlank® er facadebeklædning i fibercement, som kan monteres
vandret, lodret eller diagonalt. Det er et letvægtsmateriale, som kræver
mindre understøtning og fundament end mange andre byggeprodukter.
Det er hurtigt og enkelt at montere.
HardiePlank® fås i 11 flotte farver, der passer ind i alle former for byggeri.
HardiePlank® er fremstillet af sand, cement, cellulosefibre, udvalgte
additiver og vand. HardiePlank® er perfekt til facadebeklædning af
boliger, gavle, udfyldning over vinduer, stern, kviste osv.
Montage udføres normalt med skjult fastgørelse med søm eller skruer.
HardiePlank® brædderne er ved levering dækket med en plasticfolie for
at beskytte disse under montagen. Folien er efterfølgende let at fjerne.
Produktdata
Længde
Bredde
Tykkelse
Vægt pr. stk
Forbrug pr. m2
Dækbredde 1)
Brandklasse
1)

3600 mm
180 mm
8 mm
ca. 7,4 kg
6,66 lbm
150 mm
A2, s1-d0

HardiePlank®

Med 30 mm overlap

HardiePanel®
HardiePanel® er facadebeklædning i fibercement, som finder anvendelse
samme steder som HardiePlank®. HardiePanel® fås i 4 flotte farver
hvid, lysegrå, sort og koksgrå.
HardiePanel® er fremstillet af sand, cement, cellulosefibre og vand.
HardiePanel® er perfekt til facadebeklædning af boliger, gavle, udfyldning
over vinduer, stern, kviste osv.
Montage udføres normalt med synlig fastgørelse med skruer.
HardiePanel® pladerne er ved levering dækket med en plasticfolie for at
beskytte disse under montagen. Folien er efterfølgende let at fjerne.
Produktdata
Længde
Bredde
Tykkelse
Vægt pr. stk
Brandklasse

3050 mm
1220 mm
8 mm
ca. 41,67 kg
A2, s1-d0

HardiePanel®

HardieTrim®
HardieTrim® anvendes som afslutning ved hjørner, omkring døre
og vinduer m.v.
HardieTrim® er fremstillet af sand, cement, cellulosefibre og vand.
HardieTrim® fås i to farver sort og hvid.
Produktdata
Længde
Bredde
Tykkelse
Vægt pr. stk
Brandklasse
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90 mm
ca. 6,4 kg

3050 mm
140 mm
25 mm
ca. 9,9 kg
A2, s1-d0

185 mm
13,1 kg
HardieTrim®

Tilbehør
Afslutningsprofiler

HardiePlank®
Reparationsmaling
Color-Plus

Lysningsprofil (stor)

Leveres i 10 farver
1,0 l dåse
Dækkeevne ca. 10 m2 pr. liter

Primær
anvendelse:
Farver:

HardiePlank® håndklipper
Specialværktøj til klipning af
HardiePlank® brædder.

Materiale:

Lysning, vindue
Blank (ubehandlet alu), Lysegrå
(RAL 7038), Sort (RAL 9005),
Hvid (RAL 9010), Koksgrå (RAL 7012)
1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret

Længde:

2500 mm

MetalTrim, Udvendigt hjørne
Primær
anvendelse: Udvendigt hjørne
Farver:
Lysegrå (RAL 7038), Sort (RAL 9005),
Hvid (RAL 9010), Koksgrå (RAL 7012)
Materiale:
0,80 mm Aluminium, Prelakeret
Længde:
3000 mm

HardieBlade®
Savklinge
Ø 160, 190, 254 eller 305 mm

MetalTrim, Indvendigt hjørne
Primær
anvendelse: Indvendigt hjørne
Lysegrå (RAL 7038), Sort (RAL 9005),
Farver:
Hvid (RAL 9010), Koksgrå (RAL 7012)
Materiale:
Længde:

HardiePlank®
(på klink med 30 mm overlæg)

6,66 lbm

Hardieskrue til stål
(understøtningsafstand c/c 400 mm/600 mm)

19 stk. / 13 stk.

Hardieskrue til træ
(understøtningsafstand c/c 400 mm/600 mm)

19 stk. / 13 stk.

DE-flex facadeskrue CL-SW – 4,5 x 41
(understøtningsafstand c/c 400 mm/600 mm)

19 stk. / 13 stk.

Søm / pistolsøm
(understøtningsafstand c/c 400 mm/600 mm)

19 stk. / 13 stk.

HardiePanel
(understøtningsafstand c/c 400 mm/600 mm)

12 stk. / 9 stk.

®

Materialeliste
Antal
HardiePlank®
HardiePanel®
HardieTrim®
HardiePlank® Reparationsmaling
Hardieskrue til stål
Hardieskrue til træ
DE-flex facadeskrue
Afslutningsprofiler
HardiePlank® håndklipper

MetalTrim, Endestykke
Primær
anvendelse: Som afslutning på en væg
Farver:
Lysegrå (RAL 7038), Sort (RAL 9005),
Hvid (RAL 9010), Koksgrå (RAL 7012)
Materiale:
0,80 mm Aluminium, Prelakeret
Længde:
3000 mm
Vandnæse (stor)
Primær
anvendelse: Over vindue/dør
Farver:
Blank (ubehandlet alu), Lysegrå
(RAL 7038), Sort (RAL 9005), Hvid
(RAL 9010), Koksgrå (RAL 7012)
Materiale:
1,00 mm Aluminium, Pulverlakeret
Længde:
2500 mm
Ventilationsprofil
Primær
Udluftning ved sokkel samt over vindue/dør
anvendelse:
Farver:
Hvid (RAL 9010)
Materiale:
0,50 mm prelakeret stål, Perforeret på
begge flanger
Længde:
3000 mm
T-samlesprofil
Primær
Lodrette fuger
anvendelse:
Farver:
Blank (ubehandlet alu), Lysegrå
(RAL 7038), Sort (RAL 9005)
Hvid (RAL 9010), Koksgrå (RAL 7012)
Materiale:
1,00 mm
Aluminium, pulverlakeret
Længde:
3000 mm

50

22

30

25

Materialeforbrug pr. m2

0,80 mm Aluminium, Prelakeret
3000 mm
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Fastgørelse
Fastgørelse med skruer
HardiePlank®
Træunderstøtning

Stålunderstøtning

HardiePanel®

HardiePlank® skrue til træ
5,0 x 32 mm
Rustfrit stål
100 stk./pose incl. skruebit

Til skjult
befæstelse

De-flex facadeskrue
4,5 x 41 mm
Rustfrit stål A2
250 stk./pakke incl. skruebit

Til synlig
befæstelse

HardiePlank® skrue til stål
4,8 x 30 mm
Rustfrit stål
(max. 0,75-4,00 mm godstykkelse)
100 stk./pose incl. skruebit

Til skjul
befæstelse

HardieTrim®

-

-

De-flex facadeskrue
4,5 x 41 mm
Rustfrit stål A2
250 stk./pakke incl. skruebit

-

-

-

Fastgørelse med søm
HardiePlank®

HardiePanel®

HardieTrim®

Håndsømning

2,5 x 55 mm firkantede søm
Varmforzinket stål

Til skjult
befæstelse

2,5 x 55 mm firkantede søm
Varmforzinket stål

2,5 x 55 mm
firkantede dykkere
Varmforzinket stål

Pistolsømning

Paslode 2,8 x 51 mm
Ring HDG
Varmforzinket stål

Til skjult
befæstelse

Paslode 2,8 x 51 mm
Ring HDG
Varmforzinket stål

Tjep F16-50 mm
Rustfrit stål

Sømning
i flugt

Uacceptabel
hævet
sømning

Uacceptabel
forsænket
sømning

Sømning af HardiePlank® og HardiePanel®

Vindlast
Vindtrykket er højere ved bygningens hjørner og kanter. Ved bygninger
over 2 etager eller ved bygninger i særligt udsat terræn bør der fortages beregninger på vindsug.
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Pistolsøm
sænket

Håndsøm i
flugt

Sømning af HardieTrim®

Uacceptabel
hævet
sømning

Uacceptabel
forsænket sømning, håndsøm

Montering
HardiePlank® og HardiePanel® fastgøres til et underlag af træ eller
stål. Underlaget skal være lige, og det afrettes til en jævn overflade.

Montering af HardiePanel®

Ventilation

400-600 mm

Der skal være et ventileret hulrum mellem HardiePlank® og
HardiePanel® underlaget. Der skal tages de nødvendige forholdsregler
for at undgå, at insekter og skadedyr kan komme ind gennem ventilationsåbningen, f.eks. ved montering af Cembrit Ventilationsprofil.
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Understøtning
Afstandliste til understøtning skal være min. 22 x 45 mm. Hvis montage sker på murstensunderlag, skal understøtningen minimum have en
dimension svarende til længden på søm eller skruer.
3

Maksimal understøtningsafstand er c/c 600 mm, c/c 400 mm anbefales.

20 mm

Montering af første bræt
Skær et 30 mm startbånd af HardiePlank® for at få det første bræt ud i
et niveau, der svarer til overlapningen.

400 mm

2

Sørg for at det første HardiePlank®bræt monteres ud over understøtningen og ventilationsprofilet, så der dannes en drypkant.

50 mm

1

1
2
3
4

Montering på klink
(lodret understøtning)

HardiePanel®
22 x 125 mm afstandslister
22 x 45 mm afstandslister
Cembrit Windstopper

50 mm

Montering en-på-to
400-600 mm

2
2

20 mm

1

3

20 mm

1 HardiePlank®
2 22 x 45 mm afstandslister
3 Cembrit Windstopper
Beklædningen udføres med overlæg på minimum 30 mm.

1

400-600 mm

3

20 mm

1 HardiePlank®
2 22 x 45 mm afstandslister
3 Cembrit Windstopper
Beklædningen udføres med overlæg på minimum 30 mm. Det underliggende bræt hæftes med to papsøm.
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Montering
Stød
Der findes flere metoder for stødning af
HardiePlank® afhængig af hvilken finish, man
ønsker. For at opnå den pæneste finish, bør
de fabriksskårne ender benyttes i videst mulig
omfang.
Tilstræb at stødene fordeles så tilfældigt som
muligt på facaden.

Endestød
HardiePlank® skal monteres med min. 1 mm
luft i stødene.
Alle skårne kanter males med HardiePlank®
reparationsmaling.

Stød mod andet bygningsmateriale
HardiePlank® brædder må ikke stødes direkte
op imod andet bygningsmateriale. Der skal
være et mellemrum på min. 2 mm for at tillade
termisk bevægelse af bygningsmaterialet og af
HardiePlank®.

Afstand til
terræn
Min. 150 mm

Træskelet-/murstens-/betonvæg
Vindspærre

Sømning
min. 20 mm

HardiePlank®

Samlingsdetalje

Indvendigt hjørne mod mur

Påbegyndelse af HardiePlank® ved taglinje

Startliste
30 mm bredde

HardiePlank ®
på ”klink”

6

10 mm drypkant

Ventilationsprofil

50 mm afstand

10 mm drypkant

50 mm afstand

Startliste
30 mm bredde

HardiePlank ®
på ”klink”

Ventilationsprofil
Zink eller Perform
monteres op bag
vindspærre

Detaljer
Afslutninger mod tagudhæng

Afdækning

Ventilationsåbning 10 mm

Ventilationsåbning 10 mm

Murafdækning
af zink

Montering af HardiePanel®
Lodrette samlinger

Vandrette samlinger
HardiePanel

®

L-Profil

HardieTrim

®

HardiePanel

®

8 mm min.
HardiePanel

®
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Detaljer
Hele huset rundt med Hardie
Alle steder, hvor der ønskes en vedligeholdelsesfri overflade, er det naturligt at anvende
HardiePlank®. På tagets stern, vindskeder, og
kviste. På gavle, vindueselementer og -bryst-

4

ninger. Når carporten skal have beklædning
på siderne eller på sternen. På steder, hvor
det er vanskeligt at komme til at vedligeholde.
Mulighederne er mange, og så er HardiePlank®

færdig tilskåret og nemme at montere.
HardiePlank® bevarer sin fulde styrke år efter
år – med minimal vedligeholdelse.

6
2

1
3

5

1 En enkelt HardiePlank® (bredde op til
180 mm) må monteres uden ventilation. På
sternen monteresHardiePlank® på 19 mm
vandfast krydsfiner. Kanten kan afsluttes
med kapsel af zink eller aluminium.

2 En enkelt HardiePlank® (bredde op til
180 mm) må monteres uden ventilation.
Vindskede monteret direkte på udhængs
spæret. Vindskeden afdækkes af bølgepladerne.

3 ”1 på 2” -vægbeklædning med
HardiePlank® på vandrette understøtninger af lægter.

4 Vandret beklædning af kvist med
HardiePlank®. Understøtninger af afstandslister.

5 Vindueselement med HardiePlank® ”på
klink”. Understøtninger af lægter.

6 Gavlbeklædning med HardiePlank® ”på
klink”. HardiePlank® kan monteres på skrå
understøtninger.
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Afslutninger
Montering af HardieTrim® stødt mod HardiePlank®
Hjørner

Færdiglavede hjørner

Når HardieTrim® stødes mod HardiePlank® eller HardiePanel®, skal
der være min. 2 mm fuge og alle skårne kanter males med reparationsmaling.

HardieTrim® hjørner kan monteres direkte på stedet, stykke for stykke.
Alternativt kan hjørnet samles forinden og derefter påmonteres som
en samlet enhed. Et forsamlet hjørne gør monteringen lettere og mere
jævn end montering stykke for stykke.
Afstøt HardieTrim® plankerne, så de danner et samlet hjørne. Hæft
med søm pr. 400 mm.

Udvendigt hjørne i MetalTrim®

Udvendigt hjørne i HardieTrim®

Cembrit
Windstopper

Cembrit
Windstopper

MetalTrim®
udvendigt
hjørne

HardieTrim®

HardiePlank®

HardiePlank®

Indvendigt hjørne i HardieTrim®

Indvendigt hjørne i MetalTrim®

Cembrit
Windstopper

HardiePlank®

Cembrit
Windstopper

HardiePlank®

HardieTrim® indvendigt hjørne
MetalTrim® indvendigt hjørne

9

Afslutninger ved vinduer og døre
Ventilationsåbning 10 mm
HardiePlank ®
på ”klink”
Hardie
HardieTrim®

10 mm drypkant

HardiePlank ®
på ”klink”

HardieTrim®

Ventilationsprofil

400

20 mm

HardiePlank®

HardieTrim®

10

Hardie

Bearbejdning
Ved al bearbejdning af Hardieprodukter er det vigtigt straks
at fjerne bore- og skærestøv, da
dette ellers kan ”brænde” fast på
produktet.

Skæring af huller

Reparationsmaling

En stiksav er velegnet til skæring af huller i
alle Hardie-produkter. Alternativt benyttes
en boremaskine monteret med et murbor.
Bor huller tæt langs periferien af den ønskede
udskæring, hvorefter huller forsigtigtslås ud
ved hjælp af en hammer. Der kan også benyttes et kopbor til mindre huller.

Mærker og småskader på Hardie-produkter
udbedres med reparationsmaling (leveres som
tilbehør i samtlige HardiePlank® farver).

HardiePlank® håndklipper
HardiePlank® håndklipper er velegnet til skæring af HardiePlank®.

Geringsskæring
Ved geringsskæring af HardieTrim® skal der
udvises stor omhyggelighed. Brug en solid
arbejdsbænk med en passende spændeanordning for at sikre at der skæres helt lige.
Eventuel skævhed vil ødelægge finishen.
Udvis særlig forsigtighed ved geringsskæring
af HardieTrim® kanter. Skårne kanter kan
nemt blive beskadiget under håndtering og
montering.

Beskyttelsesfolie

For at opnå det bedste resultat anbefales
det at afmærke en skærelinje, hvorefter
HardiePlank® brættet anbringes i klipperen.

HardiePlank® og HardiePanel® er fra fabrikken beklædt med en plastfolie, som beskytter
produkterne imod snavs og småskader. Det
anbefales, at man lader folien blive på produktet indtil endt montering. Ved montering skal
folien trækkes tilstrækkelig langt tilbage til at
sikre, at folien ikke kommer i klemme under
det næste bræt.

Håndsav
Håndsav kan benyttes til alle Hardieprodukter.
Ved anvendelse af håndsav opnås det bedste
snit ved savning fra forsiden. Skær beskyttelsesfolien igennem med en almindelig kniv
og træk den ca. 50 mm væk fra savelinjen.

Stiksav
Stiksav kan benyttes til alle Hardie-produkter.
Alle typer stiksave med klinge til træ kan
benyttes.
Det bedste resultat opnås ved savning fra
bagsiden.

HardieTrim® er ligeledes beskyttet af en folie.
Lad også denne folie blive på under montering.
Der sømmes igennem folien. Sømhullerne
udfyldes eventuelt med fugemasse, mens folien
endnu er påsat. Først derefter fjernes folien.

Udskiftning af beskadiget
HardiePlank® bræt
Beskadigede HardiePlank® brædder kan
udskiftes ved først at fjerne det beskadigede
bræt. Derefter løftes brættet umiddelbart
ovenover forsigtigt op, sådan at det ny bræt
kan monteres på plads. Brættet sømmes fast
gennem det overliggende bræt.
Alternativt fjernes alle skift ovenover det beskadigede bræt, hvorefter disse genmonteres,
når det beskadigede bræt er udskiftet.

Sikkerhed
Som for alle øvrige byggematerialer
er sikkerhedsforholdene i forbindelse
med bearbejdningaf Hardie-produkter
underkastet arbejdsmiljølovens bestemmelser.
Ved mekanisk (skæring, slibning, boring)
påvirkning vil Hardie-produkter frigive
støv, som indeholder kvartspartikler.
Indånding af store mængder af støv kan
irritere luftvejene. Støvet kan ligeledes
irritere øjne og/eller hud. Indånding af
støv, som indeholder kvarts, især høje
koncentrationer af fint (respirabelt) støv
i en længere periode kan medføre lungesygdom (silikose) og en øget risiko for
lungekræft.
•U
 ndgå derfor at indånde støvet ved at
bruge værktøj med støvfilter
• Undgå kontakt med øjne og hud
• Undgå at indånde støv ved at bære
passende personligt sikkerhedsudstyr
(sikkerhedsbriller, beskyttelsesdragt og
støvmaske).
• Sørg for tilstrækkelig ventilation på
arbejdsstedet.
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Vedligeholdelse
Facader med HardiePlank® og HardiePanel®
kræver næsten ingen vedligeholdelse. Vedligeholdelse kan begrænses til at holde facaden fri
af plantevækst, afbørstning af smuds og friholdelse af ventilationsåbningerne.

Begroninger med mos, alger og lignende kan
afvaskes med gængse midler mod grønne
belægninger. Se iøvrigt brochuren “vedligeholdelse af Eternit facadebeklædninger”.

Transport
HardiePlank®, HardiePanel® og HardieTrim®
skal altid transporteres liggende på siden.

Opbevaring og håndtering på byggepladsen

Hvis Hardie-produkterne
bliver våde, skal de anbringes i et tørt og moderat
udluftet område, så de kan
gennemtørre inden montering. Der må ikke stables
mere end 5 Hardie-paller
oven på hinanden.

På byggepladsen skal plastemballagen omkring pallen
fjernes ved modtagelsen.

Herefter afdækkes pallen
Ved opbevaring på byggemed presenning med mulig- plads i mere end 2-3 uger
hed for ventilation omkring. bør brædderne opbevares
under tag.

En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger.
Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere europæiske lande og et
bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle bygherrer.
Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker
næsten ethvert behov til tag eller facade. Vores tekniske afdeling står altid til rådighed med
råd og vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og vedligeholdelse. Alle
produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer og efter de strengeste kvalitetsnormer på ISO 9001 certificerede fabrikker. Vores garanti er blandt markedets bedste.
Vi anbefaler, at det kontrolleres på www.cembrit.dk om denne monteringsvejledning er den
seneste udgave.
Garanti
Såvel HardiePlank®, HardiePanel® som HardieTrim® er dækket af en 10 års JamesHardie®
garanti, som også omfatter overfladebehandling.
Salg
HardiePlank®, HardiePanel® og HardieTrim® produkterne produceres af James Hardie, og
Cembrit er eneforhandler i Danmark. Produkterne og tilbehør sælges over hele landet af træ
laster og byggemarkeder, som også giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse.
Nærmeste forhandler kan findes på Cembrits hjemmeside www.cembrit.dk.
Forhandler:

EN 12467

Hardie-produkter skal altid
løftes og ikke trækkes af
pallen.

Cembrit A/S
Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
DK-9100 Aalborg
Telefon 99 37 22 22
Telefax 98 12 00 75
e-mail: info@cembrit.dk
www.cembrit.dk

