Cembrit
Windstopper
Vindspærre til lette ydervægge

www.cembrit.dk

Tåler fugt

i byggeperioden og bagefter
• Nem at tildanne
• Diffusionsåben
• Kan optage og afgive fugt
•M
 odstandsdygtig overfor
skimmelsvamp
• Høj UV-værdi

En ny standard for lette ydervægskonstruktioner
Cembrit Windstopper er en vind- og vandtæt plade, der er
fremstillet af grå cement, kalkstensfiller, plast- og cellulosefibre.
Pladen har den særlige evne til at kunne optage og afgive fugt,
uden at pladens styrkemæssige egenskaber forringes.
Cembrit Windstopper gør det lettere at gennemføre byggerier
under skiftende vejrforhold, og det færdigebyggeri bliver væsentligt mere modstandsdygtigt overfor eventuel fremtidig fugtindtrængning.

Unikke

Cembrit Windstopper kan med fordel bruges som vindspærre bag
en åben facade, da den ikke nedbrydes af solens stråler eller iøvrigt
påvirkes af vejrliged.

egenskaber

Modstandsdygtig overfor skimmelsvamp
Cembrit Windstopper er diffusionsåben og tillader derfor konstruktionen at ånde. Pladen er modstandsdygtig overfor skimmelsvamp og nedbrydes ikke i fugtigt vejr. Alt sammen noget, der
placerer den i en klasse for sig indenfor vindspærreprodukter.
Enkel at montere og let at bearbejde
Cembrit Windstopper pladen er let at arbejde med og kan
tilpasses unikke løsninger i byggeriet med stor nøjagtighed. Et
komplet og specialudviklet tilbehørsprogram sikrer en hurtig,
let og korrekt montage af pladen.

Varmebestandig
Cembrit Windstopper pladen kan holde til en vedvarende
temperaturpåvirkning på op til 150° uden nedbrydning. Pladen
er brandteknisk godkendt af myndighederne henholdsvis som:
A2-s2, d0 materiale i 4,5 mm og A2-s1, d0 materialei 9 mm
tykkelse. Desuden er pladen i 9 mm tykkelse godkendt som
en K 10 B-s1, d0 beklædning.
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Produktoversigt
Farve

Natur

Natur

Koksgrå

1200 x 2700 x 4,5

1200 x 2700 x 9,0

1200 x 2700 x 9,0

Vægt (kg/plade)

21,7

37,9

37,9

Z-værdi

2,5

3,3

3,3

A2-s2, d0

A2-s1, d0
K1 10 B-s1, d0REI 30/EI 60

A2-s1, d0
K1 10 B-s1, d0
REI 30/EI 60

0,31

0,31

0,31

Skruer pr. plade

38

19

19

Papsøm pr. plade

42

42

42

Format (mm)

Brand

Forbrug ved montage af hele
plader:
Plader pr. m2

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. Cembrit rådgiver gerne i projekteringsfasen og undervejs i byggeriet. Vores konsulenter vejleder både på tegnestuen og byggepladsen.
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.

Cembrit A/S
Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
DK-9100 Aalborg
Telefon

99 37 22 22

Telefax

98 13 40 56

E-mail

info@cembrit.dk

Garanti
Cembrit Windstopper er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.
Salg
Cembrit Windstopper og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggemateriale
forretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternesanvendelse.
Forhandler:

www.cembrit.dk

